
 

Contractació
Pública

Servei de traducció i mediació intercultural

L'objecte del contracte és el servei de traducció i mediació intercultural, la missió del qual és proporcionar
recursos als professionals de serveis municipals per facilitar la comunicació intercultural i prevenir i resoldre

els conflictes que es puguin donar en les relacions entre persones i col¿lectius amb diferents cultures d'origen.

1.095.989,74 € sense IVA 1.205.588,72 € IVA inclòs (10,00%)

2 anys

Barcelona

23/02/18 20:00 h

2.604.766,83 € sense IVA

No

Sí

La vigència del present contracte podrà prorrogar-se per mutu acord de les parts,
manifestat expressament, fins a un màxim de 4 anys. El contractista haurà de prestar la

seva conformitat, de forma expressa, a la proposta de pròrroga formulada pel servei tècnic corresponent, un mes abans de la finalització
de la seva vigència inicial o de les seves pròrrogues.

 

Informació complementària sobre la pròrroga:

Pròrroga:

Subhasta electrònica:

Valor estimat del contracte:

Termini de presentació d'ofertes:

Àmbit geogràfic:

Durada del contracte:

Pressupost de licitació:

Descripció de la prestació:

 

Compra d'innovació:

Tramitació amb mesures de gestió eficient:

Procediment de licitació:

Subtipus de contracte:

Tipus de contracte:

Tipus d'expedient:

Codi d'expedient:

Unitat de contractació:

Òrgan de contractació: Ajuntament de Barcelona

Gerència Drets de Ciutadania, Participació i Transparència

17004756

Ordinari

Serveis

Altres serveis

Obert

No

No

Dades del contracte

Dades de l'adjudicació



No

No

03/05/18

Termini màxim de 5 dies naturals a comptar del següent al de la recepció per part dels
adjudicataris del requeriment per a la formalització, sempre i quan hagin transcorregut 15

dies hàbils des de la tramesa de la notificació de l'adjudicació i no s'hagi interposat recurs especial de contractació que impliqui la
suspensió de la formalització o s'hagués acordat l'aixecament de la suspensió

Ser l'oferta econòmica més avantatjosa

4

79530000

ABD ASOCIACIÓ BIENESTAR Y DESARROLO
Espanya

1.060.387,10 € amb IVA
1.060.387,10 €

 0009-D..pdf PDF

Veure acta adjudicació

PDF

PDF

PDF

PDF

Les previstes al PCAP

PDF

PDF

PDF

PDF0009- Acta proposta adjudicació.pdf

0009-Acta obertura criteris objectius.pdf

0009-Acta obertura criteris subjectius.pdf

0009-Acta qualificació prèvia.pdf

Condicions d'execució:

0009-VALORACIO CRITERIS SUBJECTIUS STMI 2018 2019.pdf

0009-Informe proposta adjudicació.pdf

0009- Informe criteris objectius.pdf

0009- Informe valors anormals o desproporcionats.pdf
Informes Tècnics:

Quadre comparatiu d'ofertes i puntuacions:

Acords:

 

Import sense IVA:
Import:
Nacionalitat:
Denominació:

Dades de l'empresa adjudicatària:

Codi CPV:

Número d'ofertes rebudes:

Motiu d'adjudicació:

Termini per a la formalització del contracte:

Data d'adjudicació del contracte:

Reserva social:

Es compra innovació:

Data de publicació: 04/05/18 12:45 h
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