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Dimecres, 29 de desembre de 2010

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Educació

ANUNCI

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB), organisme autònom de l'Ajuntament de Barcelona, 
Plaça d'Espanya, número 5, Barcelona 08014. Telèfon 93 402.36.47. Fax. 93 402.36.50

b) Dependència que tramita l'expedient: Direcció de Recursos i Serveis Generals
c) Número d’expedient: 14/11

2. Objecte del contracte:

a) Tipificació: subministrament
b) Objecte: Subscripció, per a les escoles de la ciutat, d’una publicació tipus premsa diària d’informació general en 

llengua catalana per a les escoles de la ciutat
c) Lloc d'execució: Municipi de Barcelona
d) Termini d'execució: un any

3. Tramitació i procediment:

a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert

4. Pressupost base de licitació: 160.369,29 EUR (IVA inclòs)

5. Garanties: Definitiva: el 5 per 100 de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)

6. Obtenció de documentació i informació:

a) Al “perfil de contractant” de l’Ajuntament de Barcelona: www.bcn.cat
b) Al Servei Jurídic de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, Plaça d'Espanya, 5, planta 5a., porta 5, 08014 

Barcelona, telèfon: 93-402.36.47, Fax 93-402.36.50, horari: de dilluns a divendres de 9 h. a 14 h.

7. Requisits específics del contractista:

Tenir un volum anual de negoci com a mínim igual o superior a 300.000 euros
Tenir una mitjana diària de subministraments de diaris superior a 20.000 exemplars

8. Criteris de valoració de les ofertes:

Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació del contracte seran els següents:
Puntuació total dels criteris: 9 punts:

1.- Per l’oferta econòmica: fins a 5 punts
2.- per les millores presentades en relació als mínims exigits en els plecs, fins a 4 punts.

La valoració d’aquests criteris es farà d’acord amb el desglossament i la ponderació que consta a la clàusula 9ª del plec 
de clàusules administratives particulars.

9. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació:

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació de l’últim anunci oficial en 
el BOP o en el perfil de contractant. Hora límit de presentació: 12:00 hores

b) Documentació a presentar: la que exigeix el plec de clàusules administratives particulars del contracte.
c) Lloc de presentació:

1. Entitat: IMEB. Servei Jurídic
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Dimecres, 29 de desembre de 2010

2. Domicili: Plaça d'Espanya, 5, planta 5a., porta 5a
3. Localitat: Barcelona, 08014

10. Obertura de proposicions:

a) Entitat: IMEB
b) Domicili: Plaça d'Espanya, 5
c) Localitat: Barcelona, 08014
d) Data: Es comunicarà oportunament

11. Despeses de l'anunci: L'import del present anunci serà a càrrec de l'adjudicatari i no serà superior a sis-cents euros 
(600,00 EUR).

Barcelona, 15 de desembre de 2010
El secretari delegat, Enric Vives i Sellés

https: //bop.diba.cat    ●    bop@ diba.cat    ●    DL: B-41698-2002
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