Servei Jurídico-Administratiu
Subsecció de la Mesa de Contractació

Exp.2021/1691
FS/sr

ANUNCI
De la Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni
Arquitectònic pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de serveis
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona/ Gerència de Serveis d’Equipaments,
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic
b) Número d’identificació: 500030000
c) Dependència que tramita l'expedient: Servei Jurídico-Administratiu. Subsecció de la
Mesa de Contractació.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
e) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals.
f) Central de compres / contractació conjunta: No
g) Número d'expedient: 2021/1691
2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Diputació de Barcelona.
b) Domicili: c/ Comte d’Urgell, 187. Edifici del Rellotge, 4a planta.
c) Localitat i codi postal: 08036
d) Codi NUTS: ES511
e) Consultes licitació: Qualsevol consulta relacionada amb l’expedient s’haurà de fer
mitjançant correu electrònic a la bústia de licitadors de l’adreça electrònica següent:
sja.licitacions@diba.cat
f) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://seuelectronica.diba.cat
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: De dilluns a divendres laborables i
fins el dia 8 de març de 2021
Horari d’atenció: De 9 a 14 hores.
3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: REDACCIÓ DELS PLANS ESPECIALS DE PROTECCIÓ
DEL PATRIMONI I CATÀLEGS DE BÉNS ARQUITECTÒNICS, HISTÒRICS I
AMBIENTALS DE DE SANTA MARIA D’OLÓ I SANT FELIU DE CODINES (2
LOTS)
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lots i número de lots/ d’unitats: Sí, 2 lots
d) Lloc de lliurament: Vegeu la clàusula 2.17 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
e) Termini d’execució: Vegeu la clàusula 1.5 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
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f) Codi CPV:
71313440-1 Serveis d’avaluació de l’impacte ambiental (EIA) per a la construcció.
71351900-2 Serveis de geologia, oceanografia i hidrologia.
71351914-3 Serveis arqueològics.
71354000-4 Serveis de cartografia.
71400000-2 Serveis de planificació urbana i d’arquitectura paisatgística.
71410000-5 Serveis d’urbanisme.
92522000-6 Serveis de preservació de llocs i edificis històrics.
92530000-5 Serveis de jardins botànics i zoològics i de reserves naturals.
g) Codi NUTS: ES511
h) En cas de contractes periòdics, calendari estimat: No
4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Serveis
b) Tramitació: Ordinària, no subjecte a regulació harmonitzada
c) Procediment: Obert simplificat amb més d’un criteri d’adjudicació
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No
f) S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: No
5. Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 74.380,16 €, IVA exclòs.
6. Admissió de variants: No
7. Garanties
a) Provisional: No procedeix
b) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs
8. Requisits específics del contractista
a)Estar inscrit al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic o al Registre de licitadors de la Generalitat de Catalunya.
b)Solvència: Vegeu la clàusula 1.10 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c)Adscripció de mitjans: vegeu la clàusula 1.10 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
9. Criteris d’adjudicació: Veure clàusula 1.11 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
10. Condicions particulars per l’execució del contracte: Vegeu la clàusula 2.2 del
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix
12. ACP aplicable al contracte? Sí
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13. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 de març de 2021
b) Hora: Fins les 14.00 hores
c) Presentació d’ofertes:
- Presentació Electrònica: S’acceptarà únicament la presentació electrònica.
d) S’utilitzen les comandes electròniques: No procedeix
e) S’accepta la facturació electrònica: Si
f) S’utilitza el pagament electrònic: Si
14. Obertura de proposicions
a) Entitat: Diputació de Barcelona
b) Lloc: La mesa es reuneix de manera telemàtica. Es posarà a disposició dels
interessats un enllaç generat per l’eina Teams mitjançant un avís al tauler d’avisos de
cada licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.
c) Data: L’obertura del sobre B, (criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica)
i qualsevol modificació que es pugui produir, es publicarà al tauler d’anuncis de la web
de la Diputació de Barcelona amb una antelació mínima de dos dies:
https://seuelectronica.diba.cat/tauleranuncis (es podrà consultar telefònicament al
número 934049489).
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura d’aquest sobre B és
públic.
e)Termini durant el qual el licitador resta obligat a mantenir l’oferta: 2 mesos a comptar
des de la data d’obertura de les ofertes rebudes.
15. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o castellà
16. Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Diputació de Barcelona.
b) Adreça: Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona.
c) Termini per presentar recurs:
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, podeu interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del
dia següent al de la seva notificació.
17. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: No
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Metadades del document
Núm. expedient
Tipologia
documental
Tipus
documental
Títol
Codi classificació

2021/0001691
Edicte
Anunci licitació exp. núm. 2021/1691 (PEP)
X0202SE23 - Suport als serveis i activitats tècnic i jurídic

Signatures
Signatari
Olga Lahuerta Gonzalvo (SIG)

Acte
Responsable directiu Servei Signa
Promotor

Data acte
19/02/2021 11:51

Validació Electrònica del document
Codi (CSV)
9408d3ad46d6ff72c473

Adreça de validació
https://seuelectronica.diba.cat
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