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OBRES DE RESTAURACIÓ DE LA SEU VELLA DE LLEIDA
LOT 1 – Restauració del campanar, templet i pisos de les campanes
LOT 2 – Restauració de la porta dels apòstols
LOT 3 – Restauració de la coberta del claustre – Fase II
ASPECTES A CONTEMPLAR EN EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS QUE REGEIXEN L’ADJUDICACIÓ D’AQUESTES OBRES

A - Els licitadors podran presentar oferta per un, dos o els tres lots, però només podran
ser adjudicataris de dos dels lots com a màxim. En aquest sentit, en el document d’oferta
el licitador haurà d’establir un ordre de prioritats en l’adjudicació dels lots, per aquells
casos en què com a conseqüència de la puntuació obtinguda, un licitador quedi el primer
en la valoració de tots tres lots.
Excepcionalment, cas de no existir la suficient concurrència pública, un mateix licitador
podrà ser adjudicatari dels tres lots.

B – TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES
Donada la complexitat, especificitat i volum de documentació dels projectes i per tal que
els licitadors puguin assolir un bon coneixement, analitzant-los i fent-ne un bon estudi
d’aquests i de les obres a executar, amb la finalitat que les seves proposicions esdevinguin
el màxim d’estudiades, justificades i raonades possibles, la qual cosa redundarà en el
resultat final de les obres, es considera del tot necessari que el termini de presentació de
les ofertes s’estableixi en 28 dies naturals a comptar des del següent a la publicació de
l’anunci de licitació del contracte en el perfil del contractant.

C – DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL DELS PROJECTES
En el moment de la signatura del contracte, el contractista adjudicatari de les obres haurà
de signar una còpia dels documents contractuals del projecte, concretament dels següents
documents: memòria, plecs de condicions, quadres de preus i plànols.

D – MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
La complexitat i especificitat que suposa dur a terme obres en un monument existent i a
més protegit en categoria BCIN, es a dir bé cultural d’interès nacional, en el que, fins que no
s’inicien aquestes i es comença amb l’execució dels treballs, es difícil saber si apareixeran
noves patologies, l’existència de les quals és d’impossible detecció en la fase de redacció de
projecte, fa necessari preveure que el contracte pugui modificar-se durant la seva vigència fins
a un màxim del 20% del seu import inicial.

E – SOLVÈNCIA TÈCNICA
Lot 1 i Lot 2
En no ser necessari, per import, l’acreditació de classificació empresarial per a licitar les
obres contemplades en el lot 1 i en el lot 2, els licitadors hauran d’acreditar la solvència
tècnica en el camp de la restauració de monuments, amb:
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a) Relació de les obres realitzades en els darrers 5 anys, en edificis declarats
monument històric, protegits en categoria BCIN i de característiques similars amb
el que és l’objecte del contracte. Caldrà acreditar un mínim de dues obres.
Mitjà d’acreditació:
•

Quan les obres s’hagin realitzat per encàrrec del sector públic, cal aportar
certificat de correcta execució, signat per l’òrgan competent que avali les
obres executades pel licitador. Els certificats hauran d’indicar la descripció del
treball executat en concret, la data d’inici i finalització de les obres, el
pressupost d’adjudicació de les obres i el grau de protecció de l’edifici.

•

Quan les obres s’hagin realitzat pel sector privat, cal aportar certificat o
declaració de correcta execució del representant legal de l’empresa
promotora, entitat contractant o responsable de la supervisió de l’actuació
que avali les obres executades pel licitador. Els certificats o declaració hauran
d’indicar la descripció del treball executat en concret, la data d’inici i
finalització de les obres, el pressupost d’adjudicació de les obres i el grau de
protecció de l’edifici.

No serà necessària la presentació de l’apartat a) d’aquestes referències tècniques, si els
licitadors acrediten disposar de la següent classificació:
•
•

Lot 1 : Grup K, subgrup 7, categoria 2
Lot 2 : Grup K, subgrup 7, categoria 2

Lot 3
Els licitadors hauran d’acreditar estar classificats en el Grup K, subgrup 7, categoria 3.

Lot 1, Lot 2 i Lot 3
En tant que estar classificat en el grup K, subgrup 7, o disposar de la solvència tècnica
requerida, habilita als contractistes a dur a terme obres de restauració de monuments
declarats BCIN o BCIL, però això no suposa que en totes les obres de restauració sigui
necessari disposar de mà d’obra de tècnics especialistes restauradors, com és el cas de les
obres objecte d’aquest procediment de licitació, a banda d’acreditar la seva solvència
tècnica mitjançant la documentació demanada en l’apartat a), els licitadors hauran
d’aportar obligatòriament la següent documentació:
b) Compromís del licitador a subcontractar i adscriure a l’execució de les obres un
equip de restauradors-conservadors integrat com a mínim per un responsable de
l’equip de restauradors i un tècnic restaurador, cadascun dels quals haurà d’haver
intervingut en els darrers 5 anys, com a mínim, en obres de restauració de dos
edificis declarats monument històric, protegit en categoria BCIN, amb treballs de
restauració de característiques similars a les què són l’objecte del contracte.
Mitjà d’acreditació:
•

Titulació acadèmica compulsada i currículum de cada professional que
formarà part de l’equip de restauradors proposat.

•

Caldrà aportar certificat/declaració responsable del representant legal de
l’empresa promotora, òrgan de contractació, responsable de la supervisió de
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l’actuació o de la direcció facultativa de l’obra que avali el correcte exercici de
les funcions de cada professional proposat durant l’execució de les obres
justificades. En el document s’haurà de fer constar la descripció en concret
dels treballs de restauració duts a terme, la data d’inici i finalització de les
obres, el pressupost d’adjudicació de les obres/treballs de restauració i el
nivell de protecció de l’edifici.

F – OFERTES DESPROPORCIONADES
Es considerarà que les ofertes poden ser considerades desproporcionades o amb valors
anormals si les propostes es troben de forma acumulada en les situacions següents:
•

Oferta econòmica amb un % de baixa superior en 5 unitats sobre la mitja
aritmètica de totes les ofertes, atesa l’especificitat i complexitat de les obres a dur
a terme i al fet que es considera que per sota d’aquests imports és difícil assolir
l’elevat nivell d’execució que demana la realització d’obres en un monument
declarat BCIN.

•

Obtenir una puntuació en la resta de criteris de valoració inferior al 40% de la
valoració total d’aquests, establerta en 60 punts. És a dir, obtenir menys de 24
punts.

G – TÈCNIC REPRESENTANT DE L’ADMINISTRACIÓ CONTRACTANT
L’arquitecta Cap del Servei de Patrimoni Arquitectònic ha de ser la tècnica designada
representant de l’administració contractant encarregada del seguiment i execució del
contracte de les obres.

H – VISITA A L’OBRA DURANT EL PROCES DE LICITACIÓ
Dues setmanes després de la data de publicació de l’anunci en el perfil del contractant, es
preveu fer una visita a l’obra que comptarà amb la presència dels arquitectes redactors
dels tres projectes, amb la finalitat d’explicar les obres a executar als contractistes que
tinguin previst presentar-se a la licitació i que puguin estar interessats en assistir-hi.
Oportunament es publicarà la data exacta i l’horari previst per a cadascuna de les tres
obres.

Barcelona, 14 de maig de 2019

Elena Belart i Calvet
Cap del Servei
de Patrimoni Arquitectònic
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