ANUNCI DE LICITACIÓ
Es convoca licitació per a l’adjudicació pel procediment obert simplificat abreujat i tràmit
ordinari del contracte relatiu a SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE
D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ D'ESCALES MECÀNIQUES, A BARCELONA. LOT 2:
AV. RASOS DE PEGUERA-MERCAT I AV. RASOS DE PEGUERA-ZONA ESPORTIVA, BARRI DE
CIUTAT MERIDIANA, DISTRICTE DE NOU BARRIS AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA
SOSTENIBLE EXP. 608.2022.038.
NÚM. DE EXPEDIENT: 608.2022.038
1.

Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

2.

Objecte del contracte:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
3.

Entitat: BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA - BIMSA
Domicili: Carrer de Bolívia 105, planta 4a
Localitat i codi postal: Barcelona (08018)
Telèfon: (34) 933 034 170
Fax: (34) 932 662 094
Perfil de Contractant: Perfil de Contractant de l’entitat, integrat a la Plataforma de
Contractació de la Generalitat de Catalunya a la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCN_BIMSA
Direcció de correu electrònic: contractacio.bimsa@bcn.cat
Tipus de poder adjudicador i principal activitat: Poder adjudicador no Administració
per a l’execució d’activitats urbanístiques, d’infraestructura i de dotació i concessió
de serveis, inclosa l’edificació, que li siguin encomanades directament o
indirectament per Administracions Públiques.

Objecte del contracte: Serveis de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’execució
de les obres de substitució d'escales mecàniques, a Barcelona. Lot 2: Av. Rasos de
Peguera-Mercat i Av. Rasos de Peguera-zona esportiva, barri de Ciutat Meridiana,
districte de Nou Barris.
Tipologia: Serveis.
Divisió per Lots i número: NO.
Lloc d’execució: Barcelona.
Codi CPV: 71317200-5
Codi NUTS: ES511.
Termini d’execució: S’estima una durada de 6,5 mesos, a comptar a partir de la data
que s’estableixi a l’acta de comprovació del replanteig.

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:

1

a)
b)
c)

Tramitació: ordinària.
Procediment: obert simplificat sumaríssim.
Forma adjudicació: no harmonitzat.

4. Pressupost de licitació: 21.248,18 (IVA inclòs), que es correspon amb el següent
desglossament:
5.

Pressupost de licitació: 17.560,48 euros
Import de l’Impost del Valor Afegit (IVA): 3.687,70 euros
Total: 21.248,18 euros

Valor estimat del contracte: 21.072,58 € (IVA exclòs), que es correspon amb el següent
desglossament:
-

Pressupost de licitació (IVA exclòs) 17.560,48 euros
Possibles modificacions (20 %): 3.512,10 euros
Total: 21.072,58 euros

6.

Garantia provisional: No.

7.

Garantia definitiva: No.

8.

Obtenció de la documentació i informació:
Perfil de Contractant de l’entitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCN_BIMSA
Portal de Contractació electrònica de BIMSA:
https://licitacions.bcn.cat/organismos/26

9.

Requisits específics del contractista: veure clàusula 6 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.

10. Criteris d’adjudicació:
a) Criteris d’adjudicació automàtics (veure Plec de Clàusules Administratives Particulars):
100 punts
b) Criteris de desempat (veure Plec de Clàusules Administratives Particulars): Segons
preveu l’article 147.2 de la LCSP

11. Presentació d’ofertes:
Data límit de presentació: 7 de juny de 2022 fins a les 13:00 hores.
Presentació electrònica: Sí.
Documentació que cal presentar: Veure Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
d) Lloc de presentació: Aquesta es realitzarà per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics
en els termes establerts en el present Plec a través del Portal de Contractació Electrònica
de BIMSA, integrat en el Portal de Contractació Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona,
mitjançant el següent enllaç:
https://licitacions.bcn.cat/organismos/26
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 6 mesos.
f) Admissió de variants: NO.
a)
b)
c)

12. Obertura dels sobres: NO es celebrarà acte públic d’obertura de les propostes, de
conformitat amb allò disposat a la lletra d) de l’article 159.6 de la LCSP. En qualsevol cas,
l’obertura en acte privat de les proposicions no tindrà lloc fins que hagi finalitzat el
termini màxim per a la seva presentació, garantint-se fins aquest moment, mitjançant un
dispositiu electrònic, que l’obertura de les propostes no es realitzi fins que hagi finalitzat
el termini per a la seva presentació.
13. Despeses de publicitat: No es generen.
14. Modificacions: Veure Clàusula 25 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
15. Cessió del contracte: Veure Plec de Clàusules Administratives Particulars.
16. Condicions especials d’execució del contracte: Veure Clàusula 17 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
17. Subcontractació 1: Veure Plec de Clàusules Administratives Particulars.

1

L’Òrgan de contractació podrà limitar la subcontractació només de contractes de caràcter secret o reservat, o
en aquells l’execució dels quals hagi d’anar acompanyada de mesures de seguretat especials d’acord amb
disposicions legals o reglamentàries.
Així mateix, en els contractes d’obres, serveis o subministrament, els òrgans de contractació podran establir que
determinades tasques crítiques no poden ser objecte de subcontractació.

Ángel Sánchez Rubio
Director General
Barcelona, a data de signatura digital.

De conformitat amb allò establert a l’apartat 6 de l’article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP), contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar, en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà d’haver-ne rebut la present notificació, recurs d’alçada davant del Primer Tinent d’Alcaldia, d’acord amb les facultats
delegades per Decret d’Alcaldia de 10 de juliol de 2019, a l’empara d’allò disposat a l’article 13.2 de la Carta Municipal de
Barcelona, i en concordança amb l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs serà de tres mesos. Si, un cop transcorregut aquest termini, no s’ha
dictat una resolució, es pot entendre desestimat el recurs.
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció de la seva notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Barcelona.
No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.

