ANUNCI
Reactivació Badalona, SA. pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de serveis (exp. ACO33-19)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Reactivació Badalona, SA..
b) Número d’identificació: 801555023..
c) Dependència que tramita l'expedient: Gerent.
d) Tipus de poder adjudicador Poder Adjudicador No
Administració Pública
g) Número d'expedient: ACO33-19).
-2
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Reactivació Badalona, SA...
Domicili: c/ Marcus Porcius, 1
Localitat i codi postal: Badalona, CP: 08915..
Codi NUTS:
ES511 [Llistat Codis NUTS]
Telèfon: 934648000..
Adreça electrònica: contractacio@bcin.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ACO33-19
Data límit d'obtenció de documents i informació:
Horari d’atenció: De les 8:30 a les 14:30 hores

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Contracte de servei de manteniment
i posicionament des llocs web de Reactivació Badalona, SA.
b) Admissió de pròrroga: si
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: no.
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES511
e)
Termini d'execució:28-02-2025
f) Codi CPV: 72400000-4
-4
a)
b)
c)
d)

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

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte:

24.000,00 euros sense IVA.

-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 240,00 €
-8 Requisits específics del contractista
b) Solvència: segons plecs administratius
-9 Criteris d’adjudicació. Segons plecs administratius

-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15-01-2020
b) Documentació que cal presentar: segons plecs administratius
i annexos
c) Presentació d’ofertes:
c.2)Presentació Electrònica:
Enllaç URL de l’espai virtual de la licitació a la PSCP
g) La facturació ha de ser electrònica.
j) Criteris objectius de selecció dels candidats. Segons plecs
administratius.
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Reactivació Badalona, SA..
b) Lloc: Edifici BCIN c/ Marcus Porcius, 1 Badalona
c) Data: 16-01-2020
d) Hora: 12.01 h.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte
d’obertura de les proposicions és públic.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
Català i castellà
-17 Recurs. Segons plecs administratius

Data 17 de desembre de 2019
Brauli Torres
Cap d’Administració

