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Albert Einstein 47-49
08940 Cornellà de Llobregat – Barcelona
Tel 93 474 02 02 – Fax 93 377 23 47
infourbana@procornella.cat

ANUNCI DE PROCORNELLÀ pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis (exp.2020-58)
Subjecte a regulació harmonitzada.
-1) Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)

Organisme: PROCORNELLÀ
Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació
Tipus de poder adjudicador: poder adjudicador no administració pública (PANAP)
Número d’expedient: 2020-58

-2) Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: PROCORNELLÀ
Domicili: Albert Einstein 47-49
Localitat i codi postal: Cornellà de Llobregat, CP: 08940
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 93 474 02 02
Adreça electrònica: infourbana@procornella.cat
Adreça
d’Internet
del
perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&ke
yword=procorn&idCap=33371408&ambit

-3) Objecte del contracte

A) Descripció de l’objecte: DEL SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ PER A LA
REALITZACIÓ DELS TREBALLS INCLOSOS PROJECTE EXECUTIU DE SUBSTITUCIÓ DE
LA DESHUMECTADORA DEL COMPLEX AQUÀTIC I ESPORTIU DE CAN MERCADER,
REDACTAT PER BELLAVISTA ENGINYERIA, SLP A DESEMBRE DE 2020 AMB
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE TIPUS LABORAL I
SOCIAL: SMI I PLA DE SEGURETAT I SALUT; VINCULADES AMB ÍTEMS TEMPORALS
I AMB CONDICIONS QUALITATIVES SEGONS EL PROJECTE.
b) Admissió de pròrroga: NO.
c)

Divisió de Lots: NO.

La naturalesa de l’objecte del contracte NO permet la divisió en
lots, ja que, concorre un dels motius vàlids establerts en
l’article
99.3 lletra b) de la
LCSP: La realització independent de les
diverses
prestacions
compreses
en
l’objecte
del
contracte
dificultaria la correcta execució del mateix des del punt de vista
tècnic.
d) Lloc d’execució: Cornellà de Llobregat.
e) Durada: D’acord amb la planificació realitzada pel redactor del projecte:





Caldrà subministrar els productes/materials (deshumecadora) inclosos en el Projecte dins un termini
màxim de 12 setmanes des d’Acta de Replanteig.
S’hauran de realitzar totes les tasques d’instal·lació, col·locació i connexió en el centre, incloses les
operacions de desconnexió/desmuntatge de maquinària i equips existents, i tots els treballs requerits
per la nova instal·lació fins a la seva complerta posada en funcionament.
La data màxima per a la posada en funcionament de la deshumectadora a satisfacció de
PROCORNELLÀ, és l’1 de setembre (tenint en compte que el període màxim en el qual es pot quedar
sense deshumectadora el centre esportiu és de 45 dies, i en cap cas se sobrepassarà l’1 de setembre
de 2021).

f)
g)

Establiment d’un acord marc (en el seu cas): NO
Codi CPV: Codi CPV:
42500000-1: Equipaments de refrigeració i ventilació
45331230-7: Treballs d’instal·lació d’equips de refrigeració
h) Codi NUTS: ES511
-4) Tramitació i procediment:
a)Tipus d’expedient: Subministrament.
b)Tramitació: Ordinari.
c)Procediment: Obert, Subjecte a regulació harmonitzada.
d)S’aplica un acord: NO.
e)S’aplica una subhasta electrònica: NO.
f)Reserva social: NO.
-5) Valor estimat del contracte i pressupost de licitació:
a)

El valor estimat i pressupost base de licitació

El valor estimat del contracte és de 367.622,25 més IVA, el qual compren:





Pressupost base de licitació: 325.329,43 € més IVA.
D’acord amb l’article 242.4.i. LCSP es preveu un excés d’amidament, entenent per tal la
variació que durant la correcta execució del contracte es produeixi exclusivament en el
número d’unitats realment executades sobre les previstes en els amidaments del
projecte, el qual en no podrà representar un increment de despesa superior al 10% del
pressupost base de licitació, és a dir: 32.532,94 € més IVA . Aquest excés d’amidament
es recollirà en la Liquidació del contracte.
D’acord amb l’article 242.4.ii. LCSP es preveu la inclusió de nous preus, fixats com a
contradictoris per si la direcció facultativa considera convenient alguna tasca
complementària no prevista i necessària per aconseguir la substitució total de la planta
refredadora fins un màxim del 3%, i podrà arribar fins un màxim de 9.759,88 €.

-6) Admissió de variants: NO
-7) Garanties:
 No s’exigeix garantia provisional.
 S’exigeix garantia definitiva ordinària per import del 5% de l’import del preu base de licitació
del contracte de cada lot, IVA exclòs.
 Es demanarà garantia complementària per un import del 5% addicional d’adjudicació, IVA
exclòs, en cas de presumpció d’ anormalitat ja sigui per raó del preu, per qualitat del producte
o per que no compleixen els estàndards mínims mediambientals, socials o laborals, inclòs
l’incompliment del SMI i/o convenis col·lectius sectorials vigents..
-8) Criteris d’adjudicació: Clàusula 1.10 del PCAP.
 Criteris avaluables automàticament (100%):
El 100% seran automàtics, i es distribuiran de la següent forma:
- 70% millor preu
- 13% Compromís de canviar les reixes de retorn de la sala per reixes d’acer inoxidable 316 L,
mantenint les mateixes mides i configuració de les actuals reixes (una de les reixes és una porta
abatible.
- 13% Compromís d’ampliació de la garantia.
- 4% Proposta de realització d’auditoria d’eficiència energètica anual, per tal de comprovar el
rendiment de la màquina instal·lada.

-9) Condicions especials d’execució del contracte: PCAP
3.a.5) Condicions especials d’execució vinculades amb condicions socials i laborals:
- SMI: compliment del salari mínim interprofessional i Pla de seguretat.
3.a.6) Condicions d’ítems temporals: complir amb el termini de lliurament del material (18 setmanes) i de
realització dels treballs com a MÀXIM s’han d’acabar els treballs l’1 de setembre de 2021,
3.a.7) Condicions qualitatives: complir les característiques i qualitats mínimes, de forma acreditada mitjançant la
realització de les proves genèriques i específiques exigides en el Projecte executiu de substitució de la
Deshumectadora del Complex Aquàtic i Esportiu de Can Mercader, redactat per Bellavista Enginyeria, SLP a
desembre de 2020, assegurances, garanties.
Realització de proves genèriques:
El contractista haurà de realitzar les proves genèriques establertes en el punt 2.7.1. del PPT.
Realització de proves específiques:
Fixades en el punt establertes en el punt 2.7.2 del Projecte, i així tant proves al llarg de
l’execució dels treballs compresos en el Projecte, en especial dels trams de conduccions de
fluids que resten ocults, i les següents:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Conduccions de fluids (sobretot els ocults)
Centrals tèrmiques
Motors elèctrics
Climatitzadors
Seguretat i Control
Circuits hidràulics
Prestacions termohigromètriques

El compliment d’aquestes condicions que tenen el caràcter d’obligacions mínimes o essencials caldrà que quedi
reflectit en l’Acta de recepció de la instal·lació.

-10) Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 25 de febrer de 2021
-11) Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: les 14: 00 h del dia 8/04/2020
b) Presentació d’ofertes: Clàusules 1.8 i 1.9 PCAP:
Presentació Electrònica: La presentació de proposicions es farà únicament a través del portal:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=PROCORNELLA
-12) Obertura de proposicions
a) Entitat: PROCORNELLÀ
b) Lloc: Utilitzant mitjans electrònics, a través de la plataforma VORTAL.
c) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L’obertura dels sobres no es realitzarà en acte
públic, atès que en la licitació s’utilitzen exclusivament mitjans electrònics

Sgt. Sr. Ernest Marco Fernández
Gerent administració i finances
PROCORNELLÀ
Data signatura electrònica

