ANUNCI
Consorci de les Biblioteques de Barcelona pel qual es fa pública
la licitació d'un contracte de serveis (exp. 2021_0302)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Consorci de les Biblioteques de Barcelona.
b) Número d’identificació: 9816360009.
c) Dependència que tramita l'expedient: Consorci de les
Biblioteques de Barcelona.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Central de compres / contractació conjunta: No
f) Número d'expedient: 2021_0302).
-2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Consorci de les Biblioteques de Barcelona
Domicili: La Rambla 88
Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08002
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 933161246..
Adreça electrònica: cbbcontractacio@bcn.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/
BCNAjt/customProf
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: la prevista
al perfil del contractant
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: l’assessorament en l’ús de les
tecnologies de la informació i comunicació als Espais
Multimèdia (EE.MM.) per 30 de les Biblioteques de Barcelona
que actualment estan en funcionament.
b) Admissió de pròrroga: Sí
La durada del contracte es podrà prorrogar per acord de l’òrgan
de contractació. La o les pròrrogues seran per períodes d’un
any, amb un total de tres pròrrogues. La durada total del
contracte incloent les eventuals pròrrogues serà de quatre
anys.
c) Termini d'execució: 12 mesos(més pròrrogues)
d) Divisió en lots i número de lots/ de unitats: no
e) Codi CPV: 72600000-6
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert
d)Contracte reservat: no
e) S’aplica un acord marc/ sistema dinàmic d’adquisició /

subhasta electrònica : no.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.
-5 Pressupost de licitació: 153.349,35 euros
a) Valor estimat del contracte: 532.287,00 euros sense IVA
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no
Definitiva: Sí
-8 Requisits específics del contractista: els indicats als plecs
-9 Criteris d’adjudicació: els indicats als plecs
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: les
indicades als plecs
-12 ACP aplicable al contracte? No
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: la prevista al perfil del
contractant.
b) Documentació que cal presentar: Veure la clàusula 8 del PCAP
c) Presentació d’ofertes:
Presentació Electrònica:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/licitacioel
ectronica
La proposició que arribi per qualsevol altre via serà rebutjada
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un o tots els lots:
No aplica
e) Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada
licitador: No aplica
f)
S’accepta la facturació electrònica
g)
S’utilitza el pagament electrònic.
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Consorci de les Biblioteques de Barcelona.
c) Data: Es publicarà a la plataforma
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte
d’obertura de les proposicions és públic.
-15 Despeses d'anunci
Cap

-16 Recurs
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic
-17 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o
programa finançat amb fons de la Unió Europea: No

Barcelona, 4 d’agost de 2021
La Secretària Delegada, Montserrat Oriol i Bellot

