Expedient: 99/2020

ANUNCI: Resposta a diverses preguntes 6:

Es comunica que dins del termini de presentació d’ofertes del Concurs de projectes
amb intervenció de jurat, amb dues fases, per la redacció dels projectes bàsic
i executiu i direcció d’obres, estudi de seguretat i salut, projecte d’activitats i
ambiental, de les obres de construcció d’una biblioteca a l’espai ubicat a la
cantonada del c/ Pius Macià 17-25 amb c/ Magí Fàbrega 24 de Súria, s’han
plantejat les següents qüestions:
Consulta 1:

En relació a la resposta contestades en el document “Diverses preguntes 3”,
punt 7.1, segueix tenint el dubte de si cal tenir 5 anys d’exercici professional
(estar col·legiat) o 5 anys de la titulació pertinent.
Per altra banda també té un dubte en relació al tancament que dona a les
hortes, en concret definir si es tracta d’una façana o d’una mitjera.
Resposta 1:
Ja es va respondre que el sistema d’acreditació de la titulació i anys d’exercici es pot fer
amb un Certificat del Col.legi Oficial d’Arquitectes, o altrament per qualsevol sistema
habilitant.

Consulta 2:

Li escrivim en relació al Concurs de projectes amb intervenció de jurat,
amb dues fases, per la redacció dels projectes bàsic i executiu i
direcció d’obres, estudi de seguretat i salut, projecte d’activitats i
ambiental, de les obres de construcció d’una biblioteca a l’espai ubicat
a la cantonada del c/ Pius Macià 17-25 amb c/ Magí Fàbrega 24 de
Súria, al qual ens interessaria participar com a col·laboradors en Instal·lacions.
Els nostres dubtes estan relacionats a la nostra documentació administrativa a
presentar. De fet, apart del DEUC, no ens queda clar si hem d’acreditar la nostra
solvència tècnica i professional d’alguna manera.
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I pel que fa al tancament que dona a les hortes, ha de ser una mitgera, llevat que en
planta baixa es puguin suggerir diverses obertures que, al seu dia, s’hauran de
combinar amb la Sala polivalent projectada en el terreny llindant al sud-est, en el
moment que esdevingui solar.

1. Podem acreditar un Enginyer Tècnic Industrial?
2. Hem d’aportar el CV del nostre tècnic?
3. Hem d’acreditar algun projecte similar? En cas que sí, redactem
una declaració responsable i adjuntem el certificat de bona
execució de la empresa contractant, que en el nostre cas són
sempre arquitectes?
Resposta 2:
2.1 La persona que encapça-li l’equip ha de ser arquitecte tal com ho determina la LOE
per edificis d’ús cultural
2.2 No s’ha d’aportar cap tipus de currículum. En el sobre 2 s’han d’acreditar edificis fets
pels autors que es puntuaran segons el barem de l’apartat I.Criteris de selecció del
Quadre de característiques
2.3 No s’ha d’aportar cap declaració responsable. Si es presenten a la modalitat A, en el
sobre 2 han d’acreditar fins un màxim de 4 projecte realitzats.
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