BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA
ANUNCI DE LICITACIÓ
Anunci per a la contractació de:
Contracte relatiu a les obres relatives al projecte tècnic d’instal·lació d’un sistema de
detecció de places lliures a l’aparcament Porta Sarrià a Barcelona.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme
Barcelona de Serveis Municipals, SA
b) Dependència que tramita l’expedient
Assessoria Jurídica, Contractació i Compres i Serveis Tècnics
c) Número d’expedient
2019CONS099OBO
d) Perfil del contractant: Perfil del Contractant de l’entitat, integrat a la Plataforma
de Contractació de la Generalitat de Catalunya a la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BSM/customProf
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte
Contracte relatiu a les obres relatives al projecte tècnic d’instal·lació d’un sistema de
detecció de places lliures a l’aparcament Porta Sarrià a Barcelona.
b) Lloc d’execució
Barcelona
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació
Ordinària
b) Procediment
Obert simplificat
c) Regulació
Contractació no harmonitzada
4. Valor estimat del contracte
145.480,54-€, abans d’IVA.
5. Pressupost de licitació
146.692,87 EUROS (IVA inclòs) / 121.233,78 EUROS (IVA exclòs).
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6.

Acreditació solvència tècnica, professional, econòmica i financera

A) Solvència econòmica i financera:
(i)

Declaració sobre el volum anual 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 (218.220,81 euros senes IVA) 1’5 vegades
el valor estimat del contracte dividit entre els anys de durada del contracte,
incloent pròrrogues.

Per acreditar-ho el licitador presentarà els 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.
No és necessària l’exigència de classificació empresarial en el cas de serveis.
Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades
podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra
documentació considerada com suficient per BSMSA.
B) Solvència tècnica o professional:
(i)

El licitador haurà de presentar una relació de les obres d’objecte anàleg a les que
són objecte del present contracte (obres de construcció o reformes d’instal·lació de
detecció de places lliures en aparcaments) executades durant els últims cinc (5)
anys i acreditar que l’import anual acumulat de les mateixes durant l’any de major
execució del període indicat sigui igual o superior a (84.863,65 euros abans d’IVA)
un 70% del pressupost de licitació, dividit entre els anys inicials del contracte, sense
comptar pròrrogues).

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

C) Adscripció de mitjans
-

Cap d’obra que sigui Enginyer Industrial o Tècnic Industrial o tècnic titulat adient
amb experiència de cinc (5) anys en obres de construcció o reformes
d’instal·lacions de detecció de places lliures en aparcaments.
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Mitjà alternatiu d’acreditació de la solvència econòmica o financera i tècnica o professional:
Classificació empresarial
Classificació equivalent d’acord amb la versió del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, modificat pel Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost:
Grup I Subgrup 09 Categoria 2 (C)
7. Criteris de selecció i valoració de les ofertes
 Ponderació dels criteris quina valoració depèn d’un judici de valor: 25%, desglossats
de la següent forma:
-

Memòria descriptiva del procés d’execució: ... 15 %
Planificació de les obres: ... 7 %
Propostes de gestió mediambiental: ... 3 %

 Ponderació dels criteris quina valoració depèn de l’aplicació de fórmules
matemàtiques: 75%, desglossats de la següent forma:
-

Preu: ... 35%
Altres criteris avaluables automàticament: 40%

8. Obtenció de la documentació i informació
La documentació restarà a disposició dels licitadors a la web
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=
start&set-locale=ca_ES
9. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació de propostes
22 de maig de 2019, a les 10:00 hores
b) Documentació que cal presentar
La que indiqui el Plec de Condicions Particulars
c) Lloc de presentació
A través de dos sobres en format digital, que s’anomenaran “Sobre 1 i 2” i que
hauran de presentar-se mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça
web següent:
https://seucontractacio.bsmsa.cat/licitacion
10. Admissió de variants
No
11. Obertura del sobre 2, que conté la proposta avaluable mitjançant l’aplicació de
fórmules automàtiques:
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a) Data
Es publicarà oportunament al Perfil de Contractant de BSM
b) Lloc
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
c. Calàbria, 66
08015-Barcelona
12. Termini del contracte
VINT (20) setmanes.
13. Garantia provisional
No aplica
14. Garantia definitiva
5% de l’import d’adjudicació
15. Modificacions: veure clàusula 28 del Plec de Clàusules Particulars.
16. Cessió del contracte: No.
17. Condicions especials d’execució del contracte: Veure Plec de Clàusules
Particulars.

Sra. Mercè Piñol Arnal
Directora Corporativa Assessoria Jurídica i Cap de la Unitat de Contractació

Barcelona, 29 d’abril de 2019
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