ANUNCI
De Ajuntament de Barcelona pel qual es fa pública la licitació
d'un contracte de serveis (exp. 19000593)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.
b) Número d’identificació: 801930008.
c) Dependència que tramita l'expedient: Districte de l'Eixample
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Número d'expedient: 19000593

-2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

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: 932916240/932565360
Adreça electrònica: contractació_eixample@bcn.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/
BCNAjt/customProf

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Serveis de suport a la gestió
documental del departament de Llicències i Inspecció del
Districte de l'Eixample.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) División en lotes y número de lotes/ de unidades:
No.
d) Lloc d'execució: Barcelona
e) Termini d'execució: 2 anys
g) Codi CPV: 79612000-7
h) Codi NUTS: ES511

-4
a)
b)
c)
e)
f)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: serveis
Tramitació: ordinari
Procediment: obert
S’aplica un acord marc: No.
S’aplica una subhasta electronica: No.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 49.546,00 euros sense IVA
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties

Provisional: no
Definitiva: no
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: ...
b) Solvència: Econòmica: 25.000 €
Tècnica: 20.000 €
-9 Criteris d’adjudicació: veure PCAP
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: veure
PCAP

-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 27/03/2019
b) Documentació que cal presentar: veure PCAP
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial:
Entitat: Ajuntament de Barcelona. OAC Eixample
Domicili i localitat: c/Aragó, 326
CP: 08009.
Documentació que cal presentar: veure PCAP
Adreça electrònica: contractació_eixample@bcn.cat
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.
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Barcelona.
b) Lloc: a determinar
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. 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: A determinar.
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
-17 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs
b) Adreça
c) Termini per presentar recurs
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o
programa finançat amb fons de la Unió Europea

Barcelona, 11 de març de 2019
Júlia Almansa
Cap de Recursos Interns
Districte de l’Eixample

