ANUNCI
De Ajuntament de Barcelona pel qual es fa pública la licitació
d'un contracte de serveis (exp. 18003184)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.
b) Número d’identificació: 801930008.
c) Dependència que tramita l'expedient: Gerència Drets de
Ciutadania, Participació i Transparència
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Número d'expedient: 18003184
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Barcelona.
Domicili: Plaça Sant Jaume, núm. 1
Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08002.
Codi NUTS: ES 511[Llistat Codis NUTS]
Adreça electrònica: ofertesrecursos@bcn.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/
BCNAjt/customProf.
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: 31 de juliol
de 2018.
Horari d’atenció: Aquesta informació, així com la referent als
correus electrònics i els telèfons de contacte, els podeu
trobar en l'apartat de sota: "ADRECES DE PRESENTACIÓ D'OFERTES
I PERSONES DE CONTACTE"
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de Seguretat i Control d'accés
durant la realització i muntatge de l'esdeveniment "Associat
a la Festa".
b) Admissió de pròrroga: No.
c) División en lotes y número de lotes/ de unidades: No.
d)
e)
f)
g)
h)

Lloc d'execució: Veure PCAP
Termini d'execució: Veure PCAP
Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
Codi CPV: 79714000-2
Codi NUTS: ES511
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a)
b)
c)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: serveis
Tramitació: ordinari
Procediment: obert simplificat abreujat

e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electronica: No.
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte:

34.922,80. euros sense IVA

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: no
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: veure PCAP
b) Solvència: veure PCAP
-9 Criteris d’adjudicació: veure PCAP
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: veure
PCAP
-11 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 01/08/18
b) Documentació que cal presentar: veure PCAP
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació Electrònica: ofertesrecursos@bcn.cat
Si escau, indicar:
d) Criteris objectius de selecció dels candidats. Veure PCAP
-12 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català/
castellà
-13 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Veure PCAP
b) Adreça: Veure PCAP
c) Termini per presentar recurs: Veure PCAP

