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ANUNCI DE LICITACIÓ
Es convoca licitació per a l’adjudicació del procediment obert i tràmit ordinari dels SERVEIS
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ PER A GESTIONAR LA
INFORMACIÓ AL CIUTADÀ I REDUIR L’IMPACTE DE LES AFECTACIONS DE LES OBRES DE
BIMSA EN EL SEU ENTORN I GARANTIR LA IMATGE DE LES OBRES – 999.1619.052
1.

Entitat adjudicadora:
a) Entitat: BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA
b) Domicili: Bolívia, 105, 4ª planta
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08018
d) Telèfon: 933 034 170
e) Fax: 932 662 094
f)

Perfil de Contractant de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, integrat a la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, a la
pàgina web https://contractaciopublica.gencat.cat/ a l’apartat Perfils de contractant –
Barcelona Infraestructures Municipals, SA.

g)

Direcció de correu electrònic: contractacio.bimsa@bcn.cat

h) Dependència que tramita l’expedient: Departament Jurídic i de contractació
i)
2.

Número d’expedient: 999.1619.052

Objecte del contracte:
a) Descripció de l’objecte: L’objecte del Contracte consisteix en els SERVEIS
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ PER A GESTIONAR LA
INFORMACIÓ AL CIUTADÀ I REDUIR L’IMPACTE DE LES AFECTACIONS DE LES OBRES DE
BIMSA EN EL SEU ENTORN I GARANTIR LA IMATGE DE LES OBRES – EXP. NÚM.
999.1619.052
b) Divisió per Lots i número: NO
c) Lloc d’execució: Barcelona

3.

Termini de prestació del servei: DOTZE (12) MESOS, prorrogable fins a un màxim de SIS
(6) MESOS addicionals de conformitat amb allò previst a la clàusula 3 del Plec de
Condicions i en el contracte tipus.

4.

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinària
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b) Procediment: obert
c) Forma d’adjudicació: No harmonitzada
5.

Pressupost base de licitació: 145.664,33 EUROS (IVA exclòs)

6.

Valor estimat del contracte: 218.496,50 EUROS (IVA exclòs), desglossat de la següent
forma:
Concepte
Pressupost de licitació

Import (IVA exclòs)
1

Possible pròrroga
Total

145.664,33 euros
72.832,17 euros
218.496,50 euros

7.

Garantia provisional: No es requereix

8.

Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)

9.

Capacitat i solvència: Veure Plec de Condicions, clàusules 6 i 9.

10.

Obtenció de la documentació i informació:
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/ a
l’apartat de Perfils del Contractant – Barcelona Infraestructures Municipals

11.

Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 26 de març de 2018, fins les 13:00 hores
b) Documentació que cal presentar: Veure Plec de Condicions
c) Lloc de presentació: BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA, carrer
Bolívia, 105, 4ª planta, Barcelona (08018).
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: quatre (4)
mesos, comptats a partir de la data d'obertura de les proposicions.
e) Admissió de variants: No s’admeten variants

12.

Obertura de les ofertes:
a. Entitat: BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA

1

Pel desglossament de la taula de licitació, veure Annex núm. 7 del present Plec de Condicions.
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b. Domicili: Carrer Bolívia, 105, planta baixa de Barcelona (08018)
c. Data i hora obertura de les ofertes: es comunicarà oportunament
13.

Despeses anuncis: No procedeix

14.

Consulta Instruccions de Contractació: http://www.bimsa.es/perfilcontractant

15.- POSSIBLES MODIFICACIONS: El contracte es podrà modificar en aplicació de les
circumstàncies legalment establertes i allò previst a la clàusula 19 del Plec de
condicions.
16.- DIVISIÓ EN LOTS: NO, d’acord amb l’informe justificatiu que figura a l’expedient de
contractació.
17.- SERVEI D’INFORMACIÓ I DE RESOLUCIÓ DE CONSULTES A DISPOSICIÓ DELS LICITADORS:
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’hauran de realitzar per escrit a la
següent adreça de correu electrònic: contractacio.bimsa@bcn.cat. A l’assumpte del
missatge s’haurà de fer constar obligatòriament el codi/número de l’expedient.
Les respostes a les preguntes rebudes es publicaran al Perfil de Contractant de BIMSA
integrat a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya, i tindran caràcter vinculant.
Igualment, s’informa als interessats que la informació relacionada amb l’estat de
tramitació del present procediment serà publicada al Perfil de Contractant de BIMSA,
incloent els pertinents aclariments i esmenes, en el seu cas. Es recomana als
interessats consultar de forma periòdica el Perfil de Contractant de BIMSA per estar
informats de l’estat de situació del procediment de contractació.
18.-

SUBCONTRACTACIÓ: SÍ, fins a un màxim del 60 % de l’import d’adjudicació, no podentse subcontractar la prestació principal objecte del Contracte. Els licitadors hauran
d’especificar la part del Contracte que és té intenció de subcontractar i la identificació
dels subcontractistes, si és possible.

19.- ALTRE INFORMACIÓ: L’adjudicatari quedarà obligat, durant el termini de CINC anys des
de la finalització dels treballs, a resoldre aquells dubtes i/o consultes que hagi
d’atendre BIMSA en relació a auditories, fiscalitzacions o inspeccions per part
d’autoritats respecte a les tasques realitzades per l’adjudicatari. No és necessari
comptar amb cap dedicació/estructura específica.

Ángel Sánchez Rubio
Director General
Barcelona, a 1 de març de 2018

