ANUNCI
De Ajuntament de Barcelona pel qual es fa pública la licitació
d'un contracte de serveis (exp. 18004461)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.
b) Dependència que tramita l'expedient: Districte de
Sants-Montjuïc
c) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
d) Número de contracte: 18004461
e) Número d'expedient: 20189205
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Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Barcelona, Districte Sants-Montjuïc.
Domicili: Carrer de la Creu Coberta 104, 2ona planta
Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08014.
Codi NUTS: ES511
Telèfon: Consultar clàusula 4 del Plec Administratiu.
Adreça electrònica: Consultar clàusula 4 del Plec
Administratiu.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/anunci/18004461

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de dinamització dels
equipaments municipals per a adolescents i joves: Espai Leiva,
Espai 12@16 i Projecte “Tarda Jove al Poble-Sec” del districte
Sants-Montjuïc amb objectius d’eficiència social.
b) Admissió de pròrroga: Si.
c) Divisió en lots i número de lots/de unitats: No.
d) Lloc d'execució: Districte Sants-Montjuïc.
e) Termini d'execució: 20 mesos.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 92000000-1.
h) Codi NUTS: ES511.
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Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: serveis
Tramitació: urgent
Procediment: obert
S’aplica un acord marc: No.
S’aplica una subhasta electrònica: No.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 579.768,68 euros sense IVA

-6 Admissió de variants: No

-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% del preu ofertat, IVA exclòs.

-8 Requisits específics del contractista
a) Solvència:
a. Solvència econòmica i financera: veure clàusula 7 del
Plec Administratiu.
b. Solvència tècnica i professional: veure clàusula 7 del
Plec Administratiu.
-9 Criteris d’adjudicació: veure clàusula 10 del Plec
Administratiu.

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: veure
clàusula 20 del Plec Administratiu.

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE:

-12 ACP aplicable al contracte? Sí

-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 12 de desembre de 2018 a les 23.59h.
b) Documentació que cal presentar: veure clàusula 8 del Plec
Administratiu.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial:
Entitat: Ajuntament de Barcelona, Districte
Sants-Montjuïc.
Domicili i localitat: Carrer de la Creu Coberta 104, 2ona
planta. Barcelona
CP: 08014.
Documentació que cal presentar: veure clàusula 8 del Plec
Administratiu.
També es poden presentar les proposicions per correu o
missatgeria, sempre dins el termini de presentació
d’ofertes establert. En aquest cas, l’empresa ha de
justificar la data d’imposició de la tramesa i anunciar a
l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta, mitjançant
tèlex, fax, telegrama o per correu electrònic, com a màxim,

el darrer dia del termini de presentació d’ofertes.

-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Barcelona, Districte Sants-Montjuïc.
b) Lloc: Per determinar.
c) Data: Per determinar. Si el dia d'obertura de proposicions és
dissabte o festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins
al següent dia hàbil.
d) Hora: Per determinar.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte
d’obertura de les proposicions és públic.

-15 Despeses d'anunci
L'import de l'Anunci és a càrrec de l'empresa adjudicatària.

-17 Recurs
Veure clàusula 28 del Plec Administratiu

