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ANUNCI
del Departament de Drets Socials pel qual es fa pública la licitació d'un contracte d’obres (exp. BE2022-31)
-1 Entitat adjudicadora
a)

Organisme: Departament de Drets Socials.

b)

Número d’identificació: S0811001G

c)

Dependència que tramita l'expedient: Departament de Drets Socials

d)

Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.

e)

Número d'expedient: BE-2022-31

-2 Obtenció de la documentació i informació
a)

Entitat: Departament de Drets Socials.

b)

Domicili: Passeig del Taulat, 266-270

c)

Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08019.

d)

Codi NUTS: ES511

e)

Telèfon: 934831000

f)

Adreça electrònica: contractacio.dso@gencat.cat

g)

Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/bsf

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: fins la data de termini de presentació d’ofertes.
Horari d’atenció: Horari de d'atenció de la Secció de Contractació: De dilluns a divendres de 8:00 h a
15:00

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Obres de reparacions puntuals en façanes i cobertes al CC de Sant Vicenç
dels Horts.
b) Admissió de pròrroga: no.
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c) Divisió en lots: no.
d) Lloc d'execució: Sant Vicenç dels Horts.
e) Termini d'execució: 5 mesos.
f) Establiment d'un acord marc: no.
g) Codi CPV: 45410000-4 Treballs de revestiments.
h) Codi NUTS: ES511.

-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: obres.
b) Tramitació: ordinari, de despesa anticipada.
c) Procediment: obert.
e) S’aplica un acord marc: no.
f) S’aplica una subhasta electrònica: no.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: : 222.114,94 euros.
El càlcul del valor estimat del contracte inclou l’execució del projecte, sense IVA, i l’impost
construccions (2% s/PEM) i la taxa Ajuntament (0,3% PEM), sense modificacions previstes.
b) Import de sortida, sense IVA: 222.114,94 €, sense IVA (inclòs 3.662,24 € d’impost construccions i
549,33 € de taxa Ajuntament).
c) IVA aplicable 21%, 45.759,71 €
d) Pressupost base de licitació: 267.874,65 euros.

-6 Admissió de variants
No
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-7 Garanties
a) Provisional: no.
b) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació.

-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació empresarial: Grup: C Subgrup: 4 Categoria: 2/C o superior
b) Solvència econòmica i financera:
Xifra anual de negocis referit al millor exercici dels 3 darrers igual o superior a l’import del contracte
222.114,94€
L’empresa que sigui requerida per acreditar solvència econòmica i financera haurà de presentar els
comptes anuals, en què figuri el balanç de situació i el compte de pèrdues i guanys. S’haurà d’acreditar
la presentació davant de l’organisme oficial corresponent.
En cas que l’empresa no tingui obligació de presentació de comptes davant organisme oficial, haurà
de presentar una declaració sobre aquest fet i presentar els comptes legalitzats.
En cas que l’empresa no tingui obligació de presentació de comptes davant organisme oficial ni de
legalitzar comptes, haurà de presentar una declaració sobre aquest fet i haurà de presentar els
comptes signats pel representant legal.
Solvència tècnica:
Import mínim de l’anualitat de major execució (d’entre les 5 anteriors de l’empresa licitadora), en
obres d’igual o similar naturalesa: 222.114,94€
L’empresa que sigui requerida per acreditar solvència tècnica o professional haurà de presentar una
relació signada dels principals obres d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del
contracte, realitzats en l’any de major execució, dins dels darrers cinc anys, que inclogui descripció del
servei, import, dates i destinatari, acompanyada dels certificats dels receptors, públics o privats, que
acreditin la realització de la prestació.
Si es tracta d’una empresa de nova creació: títols acadèmics i professionals de l’empresari i dels
directius de l’empresa i, en particular, del responsable o responsables de les obres, així com dels
tècnics encarregats directament de la mateixa idonis per a la prestació d’aquest contracte.
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-9 Criteris d’adjudicació:
CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENT (SOBRE B): la puntuació màxima serà de 100 punts.
Tots els criteris són quantificables automàticament, per la qual cosa tota la oferta tècnica i econòmica
es presentarà en únic sobre (sobre B)
1.1.- OFERTA ECONÒMICA: la puntuació màxima serà de 60 punts.
S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta econòmica més baixa. La resta de propostes econòmiques
rebran una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més econòmica, d’acord amb el càlcul
següent:
Puntuació oferta a valorar =
Ov = OFERTA A VALORAR
Om= OFERTA MILLOR
Il = IMPORT LICITACIÓ
M = FACTOR DE MODULACIÓ, s’ha d’aplicar el valor 4
P = PUNTS CRITERI ECONOMIC
1.2.- ESCURÇAMENT DE TERMINI I PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓ

(fins a 23 punts)

A la proposta del termini d’escurçament màxim, fixat en ¼, se li adjudicaran 17 punts. Per a les
propostes d’execució de terminis inferiors s’adjudicaran els mateixos punts, però seran d’obligat
compliment. La resta de terminis proposats es calcularan en proporció, segons la formula:
Px = 4Pm ( T-Tx ) / T
Px es la puntuació de l’oferta x ; Pm és la puntuació màxima; T és el termini de sortida ; Tx és el termini
de l’oferta
Es valorarà la presentació del programa de construcció mitjançant un gràfic de barres o equivalent,
que identifiqui els terminis i fases d’execució, els costos i la programació mensual de certificacions.
Aquest concepte es valorarà en 3 punts*. Es valorarà, també, acompanyar una memòria descriptiva de
la organització del procés d’execució amb una extensió màxima de tres foli, amb 3 punts*.
1.3- PLA DE CONTROL DE QUALITAT (fins a 17 punts)
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Les empreses que presentin un pla de control de qualitat específic, amb les partides valorades i, a més,
assumeixin els controls que pugui demanar l’Administració fins un cost del 2% del pressupost
obtindran 17 punts.
La simple assumpció del compromís d’acceptar els controls fins un 2% del cost del pressupost es
puntuarà amb 14 punts.
Altrament, la presentació d’un pla de control de qualitat específic, però sense assumir expressament
la realització d’assaigs fins un cost del 2% del pressupost, es valorarà amb 7 punts.
A les empreses que presentin un control de qualitat genèric, sense assumir expressament el 2%, se les
assignarà 3 punts.
No es puntuarà, en aquest apartat, a les empreses que no aportin cap tipus de proposta.
* NOTA: La puntuació s’atorgarà pel fet de presentar marcada la casella del model d’oferta –annex 1conforme es presenta la documentació corresponent i adjuntar-la efectivament amb la informació
requerida. Cas que es marqui la casella de no presentació, no marcar-ne que sí es presenta o, havent
marcat que sí, no aportar la documentació amb la informació requerida, s’atorgarà 0 punts.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte
Per tal d’aplicar la mesura prevista a l’article 202.2 de la LCSP de foment de la igualtat entre homes i
dones en el treball, s’estableix com a condició especial d’execució la no utilització de llenguatge sexista
en cap document escrit ni visual relacionada amb el contracte.
Per tal d’aplicar la mesura prevista a l’article 202.2 de la LCSP de garantir el compliment dels convenis
col·lectius sectorials i territorials aplicables s’estableix com a condició especial d’execució l’obligació
de subrogació dels treballadors, que presten el servei, d’acord amb l’annex 2 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars, així com també l’obligació que té l’empresa que acaba l’execució
contractual de facilitar a l’òrgan de contractació la informació sobre les condicions laborals dels
treballadors subrogables per un nou adjudicatari.
També constitueix condició especial d’execució que l’empresa adjudicatària garanteixi a les persones
adscrites a l’execució del contracte, durant tota la seva vigència, l’aplicació i manteniment de les
condicions laborals que estableixi el conveni col·lectiu sectorial aplicable, així com el cobrament
puntual de les retribucions.
Clàusula ètica:
Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents, que tenen la consideració de
condicions especials d’execució del contracte:

5/8

R/N: B0000/X0000
Versió 1-AA

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública
o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència
fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).
e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada
per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector públic imposen
als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.
En cas d’incompliment o cada reiteració d’incompliment de les condicions especials d’execució del
contracte s’estableix una penalitat del 3% de l’import del contracte o, si s’escau, de la pròrroga, IVA
exclòs. Així mateix, a les condicions especials d’execució se li atribueixen del caràcter d’obligacions
contractuals essencials, i el seu incompliment pot ser causa de resolució del contracte.

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE
No procedeix

-12 ACP aplicable al contracte
Sí

-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: l’establerta al Perfil del contractant.
b) Documentació que cal presentar: 2 sobres
c) Presentació d’ofertes: mitjançant sobre digital.
Entitat: Departament de Drets Socials.
Domicili i localitat: Passeig del Taulat, 266-270 Barcelona CP: 08019.

6/8

R/N: B0000/X0000
Versió 1-AA

Documentació que cal presentar: sobre A – Documentació general ; sobre B – Documentació amb
l’oferta tècnica i econòmica

Adreça electrònica: contractacio.dso@gencat.cat
d) S’utilitzen les comandes electròniques: sí.
e) S’accepta la facturació electrònica: sí.
f) S’utilitza el pagament electrònic: sí.
g) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: no escau.
h) Criteris objectius de selecció dels candidats: no.
i) El procediment no es desenvoluparà en fases successives.

-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Departament de Drets Socials.
b) Lloc: Passeig del Taulat, 266-270 Barcelona CP: 08019.
c) Data d’obertura del sobre B: l’establerta al Perfil del Contractant.

-15 Despeses d'anunci
No hi ha despesa.

-16 Llengües per a redactar ofertes
Català, castellà, aranès.

-17 Recurs
D’acord amb allò establert a l’apartat VII del Plec de Clàusules Administratives.
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- 18 El contracte no està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió Europea.

Xavier Baiget i Cantons
Director de Serveis
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