BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA
ANUNCI DE LICITACIÓ

Anunci per a la contractació de:
Contractació dels “Serveis de redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic, executiu, direcció
facultativa (direcció d’obra i direcció d’execució d’obra), coordinació de seguretat i salut, as
built, tramitació de llicències i permisos i auditoria del projecte executiu corresponents a
l’ampliació del recinte islàmic i la construcció de tombes al Cementiri de Collserola.
Lot 1: Redacció avantprojecte, projecte bàsic, executiu, direcció facultativa (direcció d’obra
i direcció d’execució d’obra), coordinació de seguretat i salut, as built, tramitació de
llicències i permisos corresponents al projecte executiu corresponents a l’ampliació del
recinte islàmic i la construcció de tombes al Cementiri de Collserola.
Lot 2: Auditoria de projecte executiu corresponents a l’ampliació del recinte islàmic i la
construcció de tombes al Cementiri de Collserola.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme
Cementiris de Barcelona, SA
b) Perfil del Contractant: Perfil del Contractant de l’entitat, integrat a la Plataforma
de Contractació de la Generalitat de Catalunya a la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode
=viewDetail&idCap=16292310
c) Número d’expedient
2021ST0199AC
d) Domicili:
Carrer Calàbria, 66.
e) c) Localitat i codi postal:
08015 Barcelona.
f) d) Telèfon:
93 887 50 20
g) Direcció de correu electrònic:
mboldu@bsmsa.cat; misach@bsmsa.cat i earagones@bsmsa.cat
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte
Redacció avantprojecte, projecte bàsic, executiu, direcció facultativa (direcció d’obra
i direcció d’execució d’obra), coordinació de seguretat i salut, as built, tramitació de
llicències/permisos i Auditoria del projecte executiu corresponents a l’ampliació del
recinte islàmic i la construcció de tombes al Cementiri de Collserola.
Lot 1: Redacció avantprojecte, projecte bàsic, executiu, direcció facultativa (direcció
d’obra i direcció d’execució d’obra), coordinació de seguretat i salut, as built,
tramitació de llicències i permisos corresponents al projecte executiu corresponents
a l’ampliació del recinte islàmic i la construcció de tombes al Cementiri de Collserola.
Lot 2: Auditoria de projecte executiu corresponents a l’ampliació del recinte islàmic i
la construcció de tombes al Cementiri de Collserola.
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b) Lloc d’execució
Barcelona
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació
Ordinària
b) Procediment
Obert simplificat
c) Regulació
Contractació no harmonitzada
4. Valor estimat del contracte
52.440,00 EUROS (IVA exclòs)
Lot 1: 46.440,00 euros (IVA exclòs)
Lot 2: 6.000,00 euros (IVA exclòs)
5. Pressupost de licitació
43.700,00 euros (IVA exclòs)
Lot 1: 38.700,00 euros
Lot 2: 5.000,00 euros
6. Acreditació solvència tècnica, professional, econòmica i financera
LOT 1: Redacció avantprojecte, projecte bàsic, executiu, direcció facultativa
(direcció d’obra i direcció d’execució d’obra), coordinació de seguretat i salut, as
built, tramitació de llicències/permisos del projecte executiu corresponents a
l’ampliació del recinte islàmic i la construcció de tombes al Cementiri de Collserola
J.1) Solvència econòmica i financera: les empreses licitadores hauran de poder
acreditar el compliment dels següents requisits de solvència mitjançant la presentació de
la següent documentació:

i.

Declaració sobre el volum global de negocis, referit com a màxim als tres últims
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de
l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències d'aquest volum de
negocis. El licitador haurà d’acreditar que l’any de major execució dels darrers
tres (3) anys s’ha assolit un valor anual de negocis de com a mínim 23.220 €.

ii.

Per acreditar-ho el licitador presentarà es comptes anuals aprovats i dipositats
al Registre Mercantil corresponent, si l’empresari està inscrit i, en cas contrari,
per les dipositades al registre oficial al que hagi d’estar inscrit. En el cas dels
empresaris individuals, s’acreditarà a través dels llibres d’inventaris i comptes
anuals legalitzats al Registre Mercantil.
Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències
sol·licitades podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant
qualsevol altra documentació considerada com suficient per l’entitat contractant.

J.2) Solvència tècnica o professional: les empreses licitadores hauran de poder
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acreditar el compliment dels següents requisits de solvència mitjançant la presentació de
la següent documentació:
i.

Una relació dels principals serveis d’igual o similar naturalesa als que són objecte
del contracte realitzats en els darrers tres (3) anys que inclogui import, dates i el
destinatari, públic o privat, dels mateixos.
Els empresaris hauran d’acreditar haver executat, durant l’any de major execució
del període indicat, un import mínim (sense impostos) de 9.030 €.

ii.

Per acreditar-ho caldrà presentar els certificats de bona execució expedit pel
client on constin les següents dades: a) Import dels treballs, b) Objecte
contractual, c) Nom del client i, d) Any d’execució.

J.3) Adscripció de mitjans: les empreses licitadores hauran d’aportar una declaració
conforme el model que s’acompanya com Annex número 7, en la que es comprometin,
en cas de ser adjudicataris, a l’adscripció dels següents mitjans personals i materials per
a l’execució del contracte, a efectes de l’article 76.3 de la LCSP:
1. Redactor del projecte i Director d’obra. Arquitecte Superior o tècnic
competent, que hagi realitzat com a mínim 1 projecte i 1 obra d’un edifici
destinat a equipament municipal amb llicències/Aprovacions tècniques
per part de l’Ajuntament de Barcelona, d’un PEC abans d’IVA igual o
superior a 300.000 €, en els darrers 10 anys. Haurà d’acreditar haver
redactat i signat tant els projectes com la direcció de l’obra.
2. Director d’Execució. Arquitecte tècnic, Enginyer o titulació competent,
que hagi realitzat com a mínim 1 obra d’un edifici destinat a equipament
municipal amb llicències/Aprovacions tècniques per part de l’Ajuntament
de Barcelona, d’un PEC abans d’IVA igual o superior a 300.000 €, en els
darrers 10 anys. Haurà d’acreditar haver redactat i signat tant els
projectes com la direcció de l’execució.
3. Especialista en Paisatge, Arquitecte, Enginyer, llicenciat en Ciències
Ambientals o titulació competent, que hagi participat com a mínim a 1
projecte d’intervenció a un parc natural de Catalunya, d’un PEC abans
d’IVA igual o superior a 300.000 €, en els darrers 10 anys.
4. Un Tècnic en Seguretat i Salut, amb titulació adient per realitzar les
funcions de Coordinador de Seguretat i Salut, amb la titulació pertinent,
que hagi participat com a mínim en 1 obra d’un PEC superior a 500.000
€, en els darrers 5 anys. Aquesta funció no es compatible amb cap altre
tècnic.
Per acreditar aquests extrems, s’adjuntarà:
i.

Còpia de les titulacions de les persones que s’assignen a aquest projecte, així
com una relació dels projectes en què han participat i funcions exercides en els
darrers tres anys.

Lot 2: Auditoria del projecte executiu corresponents a l’ampliació del recinte
islàmic i la construcció de tombes al Cementiri de Collserola.
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J.1) Solvència econòmica i financera: les empreses licitadores hauran de poder acreditar
el compliment dels següents requisits de solvència mitjançant la presentació de la següent
documentació:

i.

ii.

Declaració sobre el volum global de negocis, referit com a màxim als tres últims
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de
l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències d'aquest volum de
negocis. El licitador haurà d’acreditar que l’any de major execució dels darrers
tres (3) anys s’ha assolit un valor anual de negocis de com a mínim 3.000 €.
Per acreditar-ho el licitador presentarà es comptes anuals aprovats i dipositats
al Registre Mercantil corresponent, si l’empresari està inscrit i, en cas contrari,
per les dipositades al registre oficial al que hagi d’estar inscrit. En el cas dels
empresaris individuals, s’acreditarà a través dels llibres d’inventaris i comptes
anuals legalitzats al Registre Mercantil.
Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències
sol·licitades podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant
qualsevol altra documentació considerada com suficient per l’entitat contractant.

J.2) Solvència tècnica o professional: les empreses licitadores hauran de poder
acreditar el compliment dels següents requisits de solvència mitjançant la presentació de la
següent documentació:

i.

Una relació dels principals serveis d’igual o similar naturalesa als que són objecte
del contracte realitzats en els darrers tres (3) anys que inclogui import, dates i el
destinatari, públic o privat, dels mateixos.
Els empresaris hauran d’acreditar haver executat, durant l’any de major execució
del període indicat, un import mínim (sense impostos) de 1.166,66 €.

ii.

Per acreditar-ho caldrà presentar els certificats de bona execució expedit pel
client on constin les següents dades: a) Import dels treballs, b) Objecte
contractual, c) Nom del client i, d) Any d’execució.

J.3) Adscripció de mitjans: les empreses licitadores hauran d’aportar una declaración
conforme el model que s’acompanya com Annex número 7, en la que es
comprometin,en cas de ser adjudicataris, a l’adscripció dels següents mitjans personals
i materials per a l’execució del contracte, a efectes de l’article 76.3 de la LCSP:
1. Arquitecte, Enginyer, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic o titulació
competent especialitzat en realització d’auditories de projectes, Haurà
d’acreditar haver redactat i signat 2 auditories de projectes d’edificis destinats
a equipament municipal, durant els darrers 10 anys, en els quals el import
PEC abans d’IVA sigui igual o superior a 100.000 €.
Per acreditar aquests extrems, s’adjuntarà:
i.

Còpia de les titulacions de les persones que s’assignen a aquest projecte,
així com una relació dels projectes en què han participat i funcions
exercides en els darrers tres anys.

7. .Criteris de selecció i valoració de les ofertes
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LOT 1 I LOT 2:
 Ponderació dels criteris quina valoració depèn de l’aplicació de judicis de valor: 45%
 Ponderació dels criteris quina valoració depèn de l’aplicació de fórmules
automàtiques: 55%, desglossats de la següent forma:
- Preu: 35%.
- Altres criteris avaluables automàticament: 20%
5. Obtenció de la documentació i informació
La documentació restarà a disposició dels licitadors a la web
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=
start&set-locale=ca_ES
6. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació de propostes
23 de juliol de 2021, a les 10:00 hores.
b) Documentació que cal presentar
La que indiqui el Plec de Clàusules Particulars
c) Lloc de presentació
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
c. Calàbria, 66
08015-Barcelona
7. Admissió de variants
No
8. Obertura del sobre 2
a) Data
Es comunicarà oportunament a través del Perfil del Contractant.
b) Lloc
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
c. Calàbria, 66
08015-Barcelona
9. Obertura sobre 3
Es comunicarà oportunament a través del Perfil del Contractant.
10. Termini del contracte: 32 MESOS
11. Garantia provisional: No aplica
12. Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació

Signat:
Mercè Piñol Arnal
Directora Corporativa Assessoria Jurídica, Contractació i Compres
Barcelona,

5

