ACLARIMENTS RELATIUS A L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
I INSTAL·LACIONS PER A L’ADEQUACIÓ DE LES UNITATS D’HOSPITALITZACIÓ 4ª I 5ª
(A) DE L’HOSPITAL DE L’ESPERANÇA, CENTRE DEL CONSORCI MAR PARC DE
SALUT DE BARCELONA. (EXP. 002/2021-O-PO)
CONSULTES I RESPOSTES LICITADORS:
Consulta 01 Rebuda el 20-01-2021.
Pregunta:

“Dubte respecte a la solvència tècnica de les licitacions relacionades a continuació.
* Exp. 002/2021-O-PO: Contractació de les obres i instal·lacions per a l'adequació de les
unitats d'hospitalització 4ª i 5ª (A) de l'Hospital de l'Esperança, centre del Consorci Mar Parc
de Salut de Barcelona. * Exp. 001/2021-O-PORH: Contractació de les obres i instal·lacions
dels treballs previs d'ampliació de l'Hospital del Mar Edifici B2: vestuaris, zona oficines i
prefabricat Anatomia Patològica, del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona referent a la
relació d'obres similar dels últims 5 anys, ens podrien definir i detallar el tipus d'obra que
consideren com a similar? Més concretament si cal que s'hagin executat en recintes
sanitaris. Restem a l'espera de rebre resposta a la major brevetat possible. Gràcies i
salutacions”

Resposta:
Respecte l’Exp. 002/2021-O-PO: Sí que és necessari que l’execució de les obres s’hagin
executat en un ENTORN HOSPITALARI, atès que es tracta d’un entorn molt concret i precís
per coordinar els temes de la prevenció de riscos laborals, les actuacions amb les activitats
assistencials, etc... I precisament aquest entorn és el que determina que l’obra es consideri
similar.

Consulta 02 Rebuda el 20-01-2021.
Pregunta:
“ Vista la classificació exigida en la licitació de referència per a justificar la solvència de les
empreses, creiem que hi ha un error.
La Llei de contractes estableix que, cas de demanar-se classificació en més d’ un grup, la
categoria vindrà determinada per l’ import parcial de cada subgrup, no per la totalitat del
contracte, no essent exigible la mateixa categoria (4) per a varis subgrups. En aquest cas,
voldria dir que per a cadascun dels grups que exigiu, l’ import parcial d’ aquesta part de l’ obra
superaria els 840.000 euros, cosa que no és certa.
Concretament la Llei de Contractes diu:
“En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la categoría en
cada uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también parciales
que correspondan a cada una de las partes de obra originaria de los diversos
subgrupos.” (Art. 36.7. RGLCAP).”
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Resposta:
S’han revisat les classificacions empresarials i es publica amb data 22 de gener de 2021 una
resolució de modificació dels Plecs. Adreceu-vos a l’apartat “Avisos” de la licitació, a la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Consulta 03 Rebuda el 20-01-2021.
Pregunta:
“En relació a la licitació de la “Contractació de les obres i instal·lacions per a l'adequació de
les unitats d'hospitalització 4ª i 5ª (A) de l'Hospital de l'Esperança, centre del Consorci Mar
Parc de Salut de Barcelona”, els volíem consultar els següents punts:
1.- Es demana com a Solvència la Classificació Empresarial C1-9, J2 i I1, totes elles en
Categoria 4 quan pels imports de la licitació i de cadascun dels grups i subgrups entenem que
no hauria de ser aquesta categoria. Ens ho poden verificar si us plau?
2.- Cal fer alguna inscripció prèvia per assistir a la visita de la zona d’obres?
3.- Podrien facilitar el pressupost de la licitació en format editable (excel, TCQ, Presto, etc) ja
que per a fer-ne l’estudi i treballar-lo seria necessari.”

Resposta:
1.- Veure resposta a la consulta 02.
2.- No és necessari fer cap inscripció prèvia per assistir a la visita obligatòria.
3.- Els amidaments es faciliten en format editable “EXCEL”: Es facilita el pressupost de la
licitació en format editable, per tal de facilitar els càlculs pertinents. Les empreses que utilitzin
aquest arxiu, ho faran sota la seva responsabilitat i els hi correspon revisar que les fórmules i
els càlculs aplicats són correctes.

Consulta 04 Rebuda el 20-01-2021.
Pregunta:
“Agrairïa si ens poguessin fer arribar el pressupost / amidaments en format tcq o bc3 de
l’expedient de l’Hospital de l’Esperança 002/2021-O-PO”

Resposta:
Veure la resposta a la consulta 03 3.-.

Consulta 05 Rebuda el 21-01-2021.
Pregunta:
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“Voldria saber si ens podeu facilitar l’arxiu editable del pressupost, sembla que s’ha fet en
PRESTO.”
Resposta:
Veure la resposta a la consulta 03 3.-.

Consulta 06 Rebuda el 21-01-2021.
Pregunta:
“Lla classificació exigida és:C/1-9/4 , J/2/4, I/1/4.
Si estem en possessió de totes elles excepte la d’instal·lacions d’enllumenats i balises (I14),
ens podríem presentar amb la Carta de Compromís d’un instal·lador que sí que estigui en
possessió d’aquesta lletra?”

Resposta:
S’han revisat les classificacions empresarials i es publica amb data 22 de gener de 2021 una
resolució de modificació dels Plecs. Adreceu-vos a l’apartat “Avisos” de la licitació, en la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Consulta 07 Rebuda el 21-01-2021.
Pregunta:
“No hi ha més plànols d’arquitectura? No apareix gaire informació, el plànol d’estat actual i
proposta de distribució són idèntics! No hi ha plànols d’enderrocs, divisòries, paviment, cel
ras, fusteria.
Esperem resposta, gràcies.”

Resposta:
Atès que es tracta d’una reforma, el projecte executiu entregat té tota la informació necessària
de la intervenció i a més es completa la informació amb la visita obligatòria que es realitzarà
el proper 26 de gener de 2021.

Consulta 08 Rebuda el 22-01-2021.
Pregunta:
“En relació a la licitació de l’obra: EXP. 002/2021-O-PO Contractació de les obres i
instal·lacions per a l'adequació de les unitats d'Hospitalització 4ª i 5ª (A) de l’Hospital de
l’Esperança centre del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.
A la licitació s’indica que es necessita la següent classificació:
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GRUP
C
J
I

SUBGRUP
1-9
2
1

CATEGORIA
4
4
4

La nostra empresa amb UTE disposa de dita classificació pel que fa als grups i subgrups
indicats, pero a la categoría estem un nivell per sota.
A) Es un requisit imprescindible per a poder licitar el complir el requisit de categoria indicat?
La categoria requerida no sembla proporcional a l’import de l’obra de 744.149,23 € sense IVA.
Per altre banda, també s’indica:
B) Per usos equivalents, s’entén obres d’Hospitals, o es consideren obres que tenen partides
equivalents al projecte ( Habitatges , Hotels, Reformes…)?

Resposta:
A) Veure la resposta a la consulta 02.
B) Veure la resposta a la consulta 01.

Consulta 09 Rebuda el 22-01-2021.
Pregunta:
“En relació amb la licitació per a les obres:
* Exp. 002/2021-O-PO: Contractació de les obres i instal·lacions per a l’adequació de les
unitats d’hospitalització 4ª i 5ª (A) de l’Hospital de l’Esperança, centre del Consorci Mar Parc
de Salut de Barcelona.
* 001/2021-O-PORH: OBRES I INSTAL·LACIONS DELS TREBALLS PREVIS D’AMPLIACIÓ
DE L’HOSPITAL DEL MAR EDIFICI B2: VESTUARIS, ZONA OFICINES I PREFABRICAT
ANATOMIA PATOLÒGICA, DEL CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA
Prego si es possible ens facilitin el pressupost en format editable, ja sigui en format excel,
TCQ, BC3.,”

Resposta:
Veure la resposta a la consulta 03 3.-.

Consulta 10 Rebuda el 29-01-2021.
Pregunta:
Primerament agrair-los que per a les licitacions de referencia hagin penjat els pressupostos
en format editable Excel.
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Tanmateix, agrairiem que poguéssin facilitar-nos els pressupostos amb la descripció
complerta en Excel o el BC3; ja que al pressupost facilitat únicament disposem de la
descripció curta de les partides.
Resposta:
Atès que en el sobre número 3 no es requereix la presentació del pressupost desglossat amb
descripció de partides i preus unitaris, sinó únicament el preu total de la licitació i el
percentatge (%) de baixa lineal, que s’aplicarà homogèniament a cada partida dels tres
capítols, el format excel proporcionat serveix únicament a efectes interns de facilitar els
càlculs. Per tant, el format facilitat es considera suficient i no es proporcionarà cap altre fitxer
editable.

Consulta 11 Rebuda el 12-02-2021.
Pregunta:
En relació a les “Obres i instal·lacions per l'adequació de les unitats d'Hospitalització 4ª i 5ª
(A) de l'Hospital de l'Esperança, Centre del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona.
Expedient 002/2021-O-PO”, i d’acord amb la modificació del PCAP del 8/2/2021:
* Aportar 2 certificats de bona execució, sense requeriment d’import mínim, que
corresponguin obligatòriament a obres i instal·lacions en un ENTORN HOSPITALARI, en el
curs dels cinc darrers anys. Els certificats hauran d’indicar l’objecte, abast de l’obra i l’import
de la mateixa.
La consulta és la següent: Les obres realitzades en Centres d’Atenció Primària per l’entitat
CATSALUT es consideren “ENTORN HOSPITALARI”?

Resposta:
Per ENTORN HOSPITALARI s’entenen obres realitzades realment en un Hospital on
existeixin plantes d’hospitalització, quiròfans, laboratoris, etc...
No podem considerar que l’entorn d’un CAP sigui similar al d’un Hospital atès que la
complexitat de les instal·lacions en aquest darrer és molt superior i a més l’execució de les
feines en condicions d’ocupació de pacients hospitalitzats les 24 hores del dia per 365 dies
l’any, requereix prendre mesures de treball molt més exigents que les necessàries per
treballar en un CAP.
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