
 

Contractació
Pública

Serveis de disseny, creació, impartició i/o tutorització de les accions de capacitació
i acompanyament de la IT Academy de Barcelona Activa (Exp. 79/17)

Modificació dels plecs de clàusules adminsitratives i de tècniques

El contracte consisteix en els serveis de disseny, creació, impartició i/o tutorització de les accions de
capacitació i acompanyament de la IT Academy de Barcelona Activa.

160.103,31 € sense IVA 193.725,00 € IVA inclòs (21,00%)

01/04/18 - 30/04/19

Barcelona

06/02/18 14:00 h

Aquest contracte es finança amb fons europeus, en concret s'emmarca en un Projecte amb cofinançament del Fons
Europeu de Desenvolupament Regional FEDER 2014-2020 de la Unió Europea i, per tant, se sotmet a les disposicions del

Tractat de la Unió Europea i als actes fixats en virtut d'aquest.

309.793,40 € sense IVA

No

09/02/18 13:00 A la Seu Central de Barcelona Activa SAU SPM, carrer Llacuna,
162, 08018 de Barcelona

Sí

Informació complementària sobre la pròrroga:

Pròrroga:

Obertura de pliques (Mesa d'obertura sobres 2A ) :

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Observacions:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Termini d'execució:

Pressupost de licitació:

Descripció de la prestació:

 

Descripció de l'esmena:

Compra d'innovació:

Tramitació amb mesures de gestió eficient:

Procediment de licitació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus d'expedient:

Codi d'expedient:

Òrgan de contractació: Barcelona ACTIVA SAU SPM

79/17

Ordinari

Serveis

Altres serveis

Obert

No

No

Dades del contracte





La vigència del present contracte en relació als Lots 1, 3 i 4 podrà prorrogar-se per decisió de BARCELONA ACTIVA SAU SPM adoptada
amb anterioritat a la finalització de la vigència inicial del contracte fins a un màxim igual al de la durada inicial del contracte, sempre i quan
es compleixin els indicadors objectius estipulats a la clàusula 2 del PCAP.

No

Sí

4

01
Dades. Business Intelligence
79421000

46.280,99 € sense IVA 55.999,99 € IVA inclòs (21,00%)

02
Seguretat. GDPR, DPO
79421000

10.413,22 € sense IVA 12.599,99 € IVA inclòs (21,00%)

03
Programació Front End, Back End,
80500000

51.704,55 € sense IVA 62.562,50 € IVA inclòs (21,00%)

04
Programació. Mobile
80500000

51.704,55 € sense IVA 62.562,50 € IVA inclòs (21,00%)

 - 02/12/17Accés al DOUE

 - 05/12/17Accés al BOP

 - 29/12/17Accés al BOP (Correcció d'errades)

 50.00 -  Criteris automàticsPonderació: Criteri:

 50.00 -  Criteris de judici de valorPonderació: Criteri:

No

No

Solvència econòmica i financera

Xifra anual de negoci

Solvència tècnica i professional

Treballs realitzats

L'import anual, sense incloure els impostos, que la licitadora ha d'acreditar com a executat durant l'any de superior execució en el decurs dels últims cinc anys en serveis de naturalesa
igual o similar que els que constitueixen l'objecte d'aquest contracte ha de ser com a mínim de 54.289,78€.

Descripció:
Mitjà de solvència:

El volum anual de negocis de l'any de major volum dels tres últims anys conclosos ha de tenir un valor mínim de 77.556,83€. En el cas de què la data de creació o d'inici de les
activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a tres anys el requeriment es refereix al període d'activitat. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment és
proporcional.

Descripció:
Mitjà de solvència:

Garantia provisional:

S'accepten variants:

Criteris d'adjudicació:

BOP:

BOP:

DOUE:

Pressupost:
Codi CPV:
Descripció del lot:
Número de lot:

Pressupost:
Codi CPV:
Descripció del lot:
Número de lot:

Pressupost:
Codi CPV:
Descripció del lot:
Número de lot:

Pressupost:
Codi CPV:
Descripció del lot:
Número de lot:

Descripció dels lots:

Nombre de lots:

Divisió en lots:

Reserva social:

Data de publicació:

 Dades de l'anunci

29/12/17 12:10 h

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:484589-2017:TEXT:ES:HTML
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&12/022017023869.pdf&1
https://bop.diba.cat/scripts/ftpisa.aspx?fnew?bop2017&12/022017025831.pdf&1


Títols acadèmics i professionals de l'empresariat i directius, responsables de l'execució

PDF

PDF

XML

DOC

DOC

PDF

PDF

Sí. Les corresponents a incorporació d'objectius d'eficiència social,
d'acord amb el Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractació pública sostenible de l'Ajuntament de
Barcelona.

Condicions d'execució:

79-17 PPT CAPACITACIO IT ACADEMY amb modificació.pdf

79-17 PCAP CAPACITACIO IT ACADEMY amb modificació.pdf

79-17 ANNEX 3 Model de proposició tècnica.docx

79-17 ANNEX 2 Declaració responsable.docx

79-17 XML.xml

 

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives

 

El personal tècnic, integrat o no en l'empresa, participant en l'execució del contracte ha de tenir la formació, el perfil i experiència mínima prevista a la clàusula 6.2.2.b) del PCAP.
Descripció:
Mitjà de solvència:

Plecs

Documentació






