BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA
ANUNCI DE LICITACIÓ
Anunci per a la contractació de:
Contracte relatiu al patrocini en exclusiva de l’Anella Olímpica per marca d’automòbil
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme
Barcelona de Serveis Municipals, SA
b) Dependència que tramita l’expedient
Assessoria Jurídica, Contractació i Compres
c) Número d’expedient
2016AO0103ING
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte
Contracte relatiu al patrocini en exclusiva de l’Anella Olímpica per marca
d’automòbil.
b) Divisió per lots i número
No
c) Lloc d’execució
Barcelona
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació
Ordinària
b) Procediment
Obert
c) Regulació
Contractació no harmonitzada
4. Valor estimat del contracte
121.000.- €, abans d’IVA
5. Pressupost de licitació
55.000.-€ abans IVA
6. Acreditació de la solvència tècnica i professional
La solvència tècnica i professional dels empresaris s’acreditarà per cadascun dels
mitjans següents:
El licitador haurà de presentar una relació dels patrocinis similars als de
l’objecte del contracte que referit a l’any de major execució dels últims cinc (5)
anys haurà de ser com a mínim d’import igual o superior a 55.000.-€.

Per acreditar-ho caldrà presentar els certificats de bona execució expedit pel client on
constin les següents dades:
i.
ii.
iii.
iv.

Import dels treballs
Objecte contractual
Nom del client
Any d’execució

7. Acreditació de la solvència econòmica i financera
La solvència econòmica i financera s’acreditarà pel mitjà següent:
Declaració sobre el volum global de negocis: el licitador haurà d’acreditar que
l’any de major execució dels darrers tres (3) anys, s’ha assolit un valor anual de
negocis de com a mínim 82.500.-€.
Per acreditar-ho el licitador presentarà es comptes anuals aprovats i dipositats al
Registre Mercantil corresponent, si l’empresari està inscrit i, en cas contrari, per les
dipositades al registre oficial al que hagi d’estar inscrit. En el cas dels empresaris
individuals, s’acreditarà a través dels llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats al
Registre Mercantil.
Criteris de selecció i valoració de les ofertes
 Ponderació dels criteris quina valoració depèn de l’aplicació de judicis
de valor: 40%
 Ponderació dels criteris quina valoració depèn de l’aplicació de fórmules
matemàtiques: 60%
8. Obtenció de la documentació i informació
La documentació restarà a disposició
http://www.bsmsa.cat

dels

9. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació de propostes
20 de setembre de 2016, a les 10:00 hores
b) Documentació que cal presentar
La que indiqui el Plec de Condicions Particulars
c) Lloc de presentació
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
Carrer Calàbria, 66, 5a planta
08015-Barcelona

licitadors

a

la

web

10. Admissió de variants
No
11. Obertura del sobre 3
a) Data
21 de setembre de 2016, a les 14:00 hores
b) Lloc
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
Carrer Calàbria, 66, 5a planta
08015-Barcelona
12. Termini del contracte
Un (1) any
13. Garantia provisional
No aplica
Signat:
Mercè Piñol Arnal
Directora de l’Assessoria Jurídica, Contractació i Compres
Barcelona, 15 de juliol de 2016

