ANUNCI
De Ajuntament de Barcelona pel qual es fa pública la licitació
d'un contracte de serveis (contracte 21000760)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.
b) Número d’identificació: 801930008.
c) Dependència que tramita l'expedient: Gerència de Recursos
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador:
Si escau,
f) Central de compres / contractació conjunta: No
g) Número d'expedient: contracte núm. 21000760
-2
a)
b)
c)
d)
e)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Barcelona.
Domicili: Plaça Sant Jaume, núm. 1
Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08002.
Codi NUTS: ES511
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/
BCNAjt/customProf

f) Data límit d'obtenció de documents i informació: veure anunci
perfil de contractant.
-3 Objecte del contracte
Descripció de l'objecte: subministrament de les Medalles d’Or al
Mèrit Cultural, Científic, Cívic o Esportiu i de les Medalles d’Honor
de Barcelona (d’argent i fusta de cedre) i dels guardons de Títol
honorífic d’Amic o d’Amiga de Barcelona.
a) Admissió de pròrroga: No.
b) Divisió en lots i número de lots/ de unitats: 2 Lots:
Lot 1: Medalles d’Or de la Ciutat i Medalles d’Or al Mèrit Cultural,
Científic, Cívic o Esportiu
Lot 2: Medalles d’Honor i Títol d’Amic de Barcelona
CPV: 18512200-3

-4
a)
b)
c)
c)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: subministrament
Tramitació: ordinària
Procediment: obert simplificat abreujat
Termini d'execució: El contracte entrarà en vigor a partir de la
seva formalització i abastarà fins que s’exhaureixi el pressupost
de licitació, o com a màxim fins el dia 31 de desembre de 2021
respecte al lot 1 i com a màxim fins el dia 31 de desembre de 2022
respecte al lot 2.

d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electronica: No.
-5 Pressupost de licitació
Valor estimat del contracte: de 56.952,50 euros, sense l'IVA
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Definitiva: No
-8 Requisits específics del contractista
a) Els indicats als plecs
-9 Criteris d’adjudicació: Els indicats als plecs
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Les
indicades als plecs
-11 ACP aplicable al contracte? No
-12 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: Veure anunci perfil de contractant
b) La presentació de l’oferta es farà exclusivament a través del
Portal de contractació electrònica
de l’Ajuntament de
Barcelona:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/licitacioelectronica

-13 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Barcelona.
Es comunicarà oportunament a les persones interessades la data
d'obertura de proposicions.
- 14 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o
programa finançat amb fons de la Unió Europea: No

