ANUNCI
Ajuntament de Barcelona-Districte de l’Eixample pel qual es fa
pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. 19004217)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Barcelona-Districte de l’Eixample.
b) Número d’identificació: 801930008..
c) Dependència que tramita l'expedient: Districte de l'Eixample.
d) Tipus de poder adjudicador [Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador.
g) Número d'expedient: 19004217.

-2
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Barcelona-Districte de l’Eixample..
Domicili: c/Aragó, 311
Localitat i codi postal: Barcelona, CP: 08009..
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 932565360/932916240..
Adreça electrònica: contractacio_eixample@bcn.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/acrònim
Data límit d'obtenció de documents i informació: Les empreses

que pretenguin licitar podran requerir informació addicional sobre els plecs en les
condicions establertes a l’article 138.3 LCSP. Les respostes emeses respecte
aclariments dels plecs i resta de documentació reguladora de la licitació es publicarà en
el perfil de contractant de forma agregada sense identificar l’empresa emissora de la
consulta. Les respostes tindran caràcter vinculant.

i) Horari d’atenció: Aquesta informació, així com la referent als
correus electrònics i els telèfons de contacte, els podeu
trobar en l'apartat de sota: "ADRECES DE PRESENTACIÓ D'OFERTES
I PERSONES DE CONTACTE"

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Revisió limitada dels comptes
d'explotació de l'exercici 2018 de centres cívics, espais i
casals de gent gran i centres esportius del districte de
l'Eixample.
b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: si.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES511 de tots els lots
e) Termini d'execució: fins 31/12/2019
f) Codi CPV: 79212000-3 per a tots els lots

-4
a)
b)
c)
d)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: serveis.
Tramitació: ordinari.
Procediment: obert.
Contracte reservat: no.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 40.991.74 euros sense IVA.
Lot

Prestació

Eventuals
pròrrogues

VEC

1

15.950,42

15.950,42

31.900,84

2

2.231,41

2.231,41

4.462,82

3

2.314,04

2.314,04

4.628,08

20.495,87

20.495,87

40.991,74

TOTAL

-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% preu ofertat
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: ...
b)
Solvència: Aquest contracte ha d’estar realitzat per un soci, o persona
signant, inscrit al Registre Oficial d’Auditors de Comptes.

-9 Criteris d’adjudicació:preu
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: veure
PCAP

-12 ACP aplicable al contracte? Sí

-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 18/12/2019
b) Documentació que cal presentar: veure PCAP

c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial:
Entitat: Ajuntament de Barcelona-Districte Eixample.
Domicili i localitat: OAC Eixample, Aragó, 326
Documentació que cal presentar: veure PCAP
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 que s'esmenta en el plec de
clàusules, durant el mateix dia.
Si escau, indicar:
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots
els lots. Fins a tres
e) Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada
licitador. Tres

-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Barcelona-Districte Eixample.
b) Lloc: ....
c) Data: A determinar. Si el dia d'obertura de proposicions és
dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins
al següent dia hàbil.
En cas que es presentin proposicions per correu, es comunicarà
oportunament a les persones interessades la data d'obertura de
proposicions..
d) Hora: .
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
-17 Recurs: veure PCAP

Barcelona, 2 de desembre de 2019
Júlia Almansa i Diez
Cap de Recursos Interns districte Eixample

