Contractació
Pública
Serveis de manteniment i evolució d'aplicacions informàtiques (AM) de la Gerència
de Seguretat i Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona, amb mesures de
contractació pública sostenible

Òrgan de contractació: Institut Municipal d'Informàtica
Codi d'expedient: 18000077
Tipus d'expedient: Ordinari
Tipus de contracte: Serveis
Subtipus de contracte: Serveis d'informàtica i serveis connexos
Procediment de licitació: Obert
Tramitació amb mesures de gestió eficient: No
Compra d'innovació: No

Dades del contracte

Descripció de la prestació: Serveis de manteniment i evolució d'aplicacions informàtiques (AM) de la Gerència de Seguretat i Prevenció
de l'Ajuntament de Barcelona.
En l'objecte del contracte s'incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents:
- Objecte del contracte amb eficiència social
- Informació de la subcontractació en la fase de licitació i d'execució
- Pagament del preu a les empreses subcontractades
- Mesura a favor dels drets laborals de les persones treballadores que executen el contracte mitjançant la valoració de la contractació
indefinida.
Pressupost de licitació: 962.310,49 € sense IVA

1.164.395,69 € IVA inclòs (21,00%)

Durada del contracte: 3 anys
Àmbit geogràfic: Barcelona
Termini de presentació d'ofertes: 10/04/18 13:00 h
Observacions: Bústia per a consultes tècniques: jclotet@bcn.cat -Es convoca sessió informativa, oberta a totes les empreses
interessades a participar en aquesta licitació, per al dia 13/03/2018, de 10:00 a 11:00 hores, a la sala Sagrada Familia de
la planta 10a de l'Institut Municipal d'Informàtica, c/ Tànger, 98 de Barcelona, en la qual es donarà resposta a les consultes recepcionades
en el correu electrònic, abans esmentat, fins a la data de la sessió. Per qüestions d'aforament es recomanable enviar confirmació
d'assistència.
Valor estimat del contracte: 1.971.213,26 € sense IVA
Subhasta electrònica: No

Dades de l'adjudicació

Data de publicació: 14/08/18 18:00 h

Es compra innovació: No
Reserva social: No
Data d'adjudicació del contracte: 07/08/18
Termini per a la formalització del contracte: De conformitat amb l'apartat 4art de la Disposició Transitòria Primera en concordança amb
allò previst a l'article 153.3 i 44.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es preveu formalitzar el contracte en un termini de 15 dies hàbils comptadors des de la data en què
es remeti la notificació de l'adjudicació als licitadors i candidats. Finalitzat aquest termini, es requerirà a l'adjudicatari perquè formalitzi el
contracte en un termini no superior a 5 dies naturals comptadors des del següent al què hagués rebut el requeriment (sempre que no
s'hagi interposat recurs en el qual s'hagi demanat la suspensió de la formalització del contracte). Per tant, es va estimar la data de
formalització del contracte el dia 3 de setembre de 2018.
Motiu d'adjudicació: Atès que ha presentat l'oferta més avantatjosa
Número d'ofertes rebudes: 7
Codi CPV: 72267100
Dades de l'empresa adjudicatària:
Denominació: UTE Everis Spain - Better
Nacionalitat: Espanya
1.164.395,69 € amb IVA
Import:
Import sense IVA: 962.310,49 €

Documentació

Acords: Decret D.pdf
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Quadre comparatiu d'ofertes i puntuacions: Acta 4 adjudicació.pdf
Informes Tècnics: Informe valoració subjectiva.pdf
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PDF

Condicions d'execució: Incloses en la clàusula 19 del plec de clàusules administratives.
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