Districte de Gracia
Departament de Recursos Interns
Francesc Giner, 46
08012 Barcelona
www.bcn.cat

ANUNCI
Aprovat per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, en data 19 de desembre de 2019, les
actuacions preparatòries efectuades, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques reguladors del contracte i annexos, s’anuncia licitació del procediment restringit.
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Districte de Gràcia, Ajuntament de Barcelona
b) Dependència que tramita l'expedient: Departament de Recursos Interns
c) Núm. d’expedient: 20200009 / Núm. de contracte: 19C00027
2. Objecte del contracte:
a) Tipus de contracte: Concessió de Serveis
b) Objecte: Explotació del bar-cafeteria de la Biblioteca Jaume Fuster del Districte de Gràcia, amb mesures
de contractació pública sostenible.
c) CPV: 55410000-7
Execució:
a) Termini d'execució: des de l’1 d’abril de 2020, o l’endemà de la formalització del mateix, si fós posterior,
i fins al 31 de desembre de 2021
b) Pròrroga: veure clàusula 3) del PCAP
c) Condicions especials d’execució: veure la clàusula 19) del PCAP
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
Tramitació: Ordinària
Procediment: Restringit.
Forma: Criteris automàtics
4. Import mínim del canon anual del contracte: 21.000 euros.
5. Garantia:
Definitiva: es quantifica en un 1% del VEC, per a una anualitat sencera (207.100,00 euros): la garantia serà
de 2.071,00 euros
6. Informació:
Districte de Gràcia, Departament de Recursos Interns
Domicili: carrer Francisco Giner, 46, 2a planta
Localitat i codi postal: Barcelona, 08012
Telèfon: 932916626
Correu electrònic: contractaciogracia@bcn.cat
7. Obtenció de documentació i informació:
En la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya de l’Ajuntament de
Barcelona: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
8. Requisits específics del contractista:
Clàusules 7 i 8 del Plec de Clàusules Administratives Particulars
9. Presentació de les sol•licituds de participació:
Data límit de presentació: el termini per a la presentació de les sol.licituds de participació serà de 15 dies
naturals a comptar des de la data següent a la publicació de l’anunci de licitació en la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (EACAT).
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Lloc de presentació: es poden presentar a l’oficina del Registre General de Districte de Gràcia, Pl. Vila de
Gràcia, o en qualsevol altra oficina del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona en els horaris
habilitats.
Si l’últim dia és festiu a la ciutat de Barcelona, s’entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent.
Les enviades per correu s’hauran de lliurar a l’oficina de correus abans de les 14:30 hores de l`últim dia de
presentació, i es comunicarà el mateix dia del seu lliurament mitjançant correu electrònic
(contractaciogracia@bcn.cat), d’acord amb l’establert a la clàusula 9, del PCAP
10. Termini per la presentació de les proposicions:
Una vegada els sol.licitants hagin estat seleccionats s’iniciarà un termini de 10 dies, comptats des de la data
d’enviament de la invitació (que es publicarà al perfil del contractant) per a la presentació de les proposicions.

Barcelona, 15 de gener de 2020
Rufino J. Garcia i Pérez, Secretari delegat
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