ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis de l’Agència Catalana de la
Joventut.
EXPEDIENT 28/19/AX/Os
1. Entitat adjudicadora: Agència Catalana de la Joventut.
2. Objecte:
a) Descripció: Servei d’assistència tècnica per la Direcció Facultativa de les obres de
rehabilitació de l’edifici “B” de l’alberg M. de D. de Montserrat, situat a Barcelona i gestionat per
l’ACJ.
b) Termini d’execució: És des de la signatura del contracte i fins que es finalitzin les tasques
definides en el Plec de Prescripcions Tècniques. El servei a realitzar per l’adjudicatari compren
tasques abans de l’inici de l’obra, les tasques estrictes de direcció facultativa durant l’execució
de l’obra amb un termini igual al de les obres (s’estima de 210 dies naturals des del moment en
que estigui adjudicada la obra i es disposi dels permisos) i tasques a realitzar durant 1 any
posterior a l’acabament de les obres (detallades a les PPT).
c) Lloc d’execució: Codi NUTS ES51
3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert simplificat.
c) Forma d'adjudicació: concurs.
4. Pressupost base de licitació:
Màxim total de: 98.500,00€ IVA no inclòs.
Valor estimat del contracte: 98.500,00 € IVA no inclòs.
5. Garanties:
a) Provisional: No s’exigeix.
b) Definitiva: 5% de l’import de licitació.
6. Obtenció de documentació i informació: els plec de clàusules administratives particulars i el
plec de prescripcions tècniques particulars es podran obtenir o bé trucant per telèfon o bé al
perfil del contractant o bé apropant-se a:
a) Entitat: Agència Catalana de la Joventut (Àrea Assessoria Jurídica).
b) Domicili: Carrer Calàbria, 147.
c) Localitat i codi postal: Barcelona 08015.
d) Telèfon: 93.483.83.92.
e) Fax: 93.483.83.62.
f) accés al perfil: http://www.acjoventut.cat
g) Data límit d'adquisició de documents: fins el 12 de juliol de 2019.
7. Requisits específics del contractista: s'exigirà l'acreditació de la solvència econòmica,
financera i tècnica d’acord al plec de clàusules administratives particulars.
8. Presentació d'ofertes
a) Termini de presentació de proposicions: fins les 14 hores del dia 16 de juliol de 2019.
b) Documentació a presentar: la que s'exigeix als plecs que regulen la licitació.
c) Lloc de presentació: mitjançant eina sobre digital.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seva oferta: tres mesos, comptats
a partir de la data d'obertura de les proposicions.
e) Admissió de variants: no s'admetran.
9. Obertura de les ofertes:
a) Obertura de les ofertes: La Mesa de contractació es reunirà en un acte públic, a l'adreça
indicada en el punt 6, el dia 18 de juliol de 2019 a les 13.30 hores per fer l’obertura pública de
les ofertes econòmiques i de criteris aplicables de forma objectiva (sobre B).
10. Criteris d'adjudicació: Sobre una puntuació de 100 punts; criteris aplicables de forma
objectiva fins a 100 punts.

Barcelona, 28 de juny de 2019

