ANUNCI
De Institut de Cultura de Barcelona pel qual es fa pública la
licitació d'un contracte de serveis (exp. 1505/2019)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut de Cultura de Barcelona.
b) Número d’identificació: 801934032.
c) Dependència que tramita l'expedient: Institut de Cultura
de Barcelona
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: serveis
culturals
f) Número d'expedient: 1505/2019
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b)
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f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Institut de Cultura de Barcelona.
Domicili: La Rambla, 99
Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08002.
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 933161084
Adreça electrònica: serveis_juridicsICUB@bcn.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava
/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=16054009
h) Data límit d'obtenció de documents i informació:
27/06/2019
Horari d’atenció: 9h-14h
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de visites escolars,
visites de públic general, públic familiar, i visites
inclusives, així com el disseny de noves activitats i
adaptació d’altres ja existents, i també l’elaboració del
material didàctic de suport pel seu desenvolupament.
b) Admissió de pròrroga: Sí.
c) Divisió en lots i nombre de lots/ unitats: No.
d) Lloc d'execució: Barcelona
e) Termini d'execució: La durada del contracte serà de 2 anys
des de l’1 de juliol de 2019, o bé des de la data de la
seva formalització, si aquesta darrera fos posterior.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 75121000 - 0
h) Codi NUTS: ES511
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b)
c)
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Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: serveis
Tramitació: ordinari
Procediment: obert
S’aplica un acord marc: No.
S’aplica una subhasta electronica: No.
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-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte:

99.900,00 euros sense IVA.

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties Provisional: No.
Definitiva: 5%
-8 Requisits específics del contractista:
a) Classificació: No es requereix
b) Solvència: requisits consten al plecs
-9 Criteris d’adjudicació: Consten als plecs
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
Consten als plecs
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE:
No aplica
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 03/07/2019 a les 14:00 hores
b) Documentació que cal presentar: Consta als plecs
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial:
Entitat: Institut de Cultura de Barcelona.
Domicili i localitat: La Rambla, 99 Barcelona
CP: 08002.
Documentació que cal presentar: Consta als plecs
Adreça electrònica: serveis_juridicsICUB@bcn.cat.
Les proposicions també es podran trametre per correu
ordinari dins el termini d'admissió. En aquest cas,
caldrà justificar la data i l'hora d'imposició de la
tramesa a l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de
contractació la remissió de l'oferta mitjançant fax,
telegrama o a l'adreça de correu electrònic referida
(serveis_juridicsICUB@bcn.cat), durant el mateix dia.
c.2)Presentació Electrònica: No prevista
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Institut de Cultura de Barcelona.
b) Lloc: La Rambla, 99, Barcelona
c) Data: Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o
festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al
següent dia hàbil.
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En cas que es presentin proposicions per correu, es
comunicarà oportunament a les persones interessades la data
d'obertura de proposicions. Si el dia d'obertura de
proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà
automàticament fins al següent dia hàbil.
d) Hora: per determinar
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte
d’obertura de les proposicions és públic.
- 15 Despeses d'anunci
L'import de l'Anunci és a càrrec de l'empresa adjudicatària.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds
Català/Castellà
-17 Recurs
1. Els anuncis de licitació, els plecs i els documents
contractuals que estableixin les condicions que han de regir
la contractació; els actes de tràmit que decideixin
directament o indirectament sobre l’adjudicació, determinin
la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin
indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos
legítims i l’acord d’adjudicació són susceptibles de recurs
potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en
el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la
recepció de la notificació, o es pot interposar directament
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos
comptats des del dia següent al de la recepció d'aquesta
notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de
reposició, que s'entendrà produïda un cop transcorregut un
mes comptat des del dia següent al de la seva interposició
sense que s'hagi notificat resolució expressa, es pot
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona.
També es pot interposar qualsevol altre recurs que es
consideri convenient.
2. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en
relació amb els efectes, compliment i extinció d’aquest
contracte procedirà la interposició del recurs administratiu
ordinari que correspongui d’acord amb el que estableix la 4
Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i
la legislació bàsica del procediment administratiu comú
establerta en la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
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Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o del
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte
o programa finançat amb fons de la Unió Europea
No està relacionat amb un projecte de la Unió Europea

4

