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Ref. expedient: ECAO 7481/2017

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ PÚBLICA PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU,
ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN LA DIRECCIÓ D’OBRA PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA
PISTA POLIESPORTIVA COBERTA I GRADES SITUADA A LA ZONA ESPORTIVA
MUNICIPAL DE CAN JOFRESA

En virtut de la resolució 2018-01-19 ECAS-07481/2017, de data 19 de gener de 2018,
s’anuncia procediment obert d’un contracte d’acord amb el següent detall:
1.- Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Terrassa
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei Jurídic i Contractació d’Obres de l’Àrea de
Territori i Sostenibilitat
c) Dades de contacte: Carrer del Pantà, 20 2a planta 08221 Terrassa Tel. 93 739 70 93
d) Número d’expedient: ECAS 7481/2017
2.- Objecte del contracte
a)

Descripció de l’objecte: Serveis de redacció del projecte bàsic i executiu, i assistència
tècnica en la direcció d’obra per a la construcció d’una posta poliesportiva coberta i
grades, situada a la zona esportiva municipal de Can Jofresa.

b)

L’objecte d’aquest contracte no és susceptible d’utilització o aprofitament separat, i
constitueix una única unitat funcional, per aquest motiu no es subdivideix en lots.

c)

CPV: 71221000-3 Serveis d’arquitectura per a edificis.

d)

Termini d’execució del contracte (redacció del projecte): quatre (4) mesos.

3.- Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert
c) Forma: Oferta econòmicament més avantatjosa de conformitat amb el previst a l’article
150 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Real decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. Es puntuarà d’acord amb la ponderació següent:
c.1.) Criteris avaluables de forma automàtica per aplicació de fórmules (sobre 2), cent
(100) punts:
Proposta econòmica (Ei), fins a 100 punts:
La puntuació per les propostes econòmiques de cadascun dels licitadors, s’atorgarà
d’acord amb la fórmula adjunta:
baixai
PE = 100 x
baixamillor
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PE
baixai
baixamillor

Puntuació resultant per a la proposta econòmica de cada empresa
Baixa o diferència entre l’oferta econòmica que proposi cada empresa (Ei),
respecte al pressupost de licitació
Baixa o diferència entre l’oferta econòmica més baixa d’entre totes les
presentades i acceptades (Emillor), respecte al pressupost de licitació

En cap cas es consideraran les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació.
4.- Pressupost base de licitació
a)
b)

Import total, IVA exclòs, és de 58.677,69 €
Import total, IVA inclòs, és de 71.000,00 €

5.- Garantia definitiva
a)

La garantia definitiva serà del 5% del pressupost adjudicat, l’IVA exclòs.

6.- Obtenció de la documentació i informació
La forma d’accés públic al perfil de contractant de l’Ajuntament és a través de la Plataforma
de Serveis de Contractació Pública https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/terrassa i de
la
plataforma
de
contractació
pública
electrònica
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ajtoterrassa,
aprovada mitjançant resolució del tinent d’alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Generals
núm. 6871/2014, de 25 de juliol (BOP de 29 d’agost de 2014). A través del perfil de
contractant, l’òrgan de contractació facilitarà la informació addicional que se sol·liciti sobre
els plecs i sobre la documentació complementària fins a la data límit de recepció d'ofertes,
sempre que la sol·licitud s'hagi presentat amb antelació suficient. Les respostes facilitades
tindran caràcter vinculant i s’hauran de fer públiques en els termes que garanteixin la igualtat
i la concurrència en el procés de licitació, de conformitat amb el que estableix l'article 133.3
del TRLCSP.
7.- Presentació d’ofertes
a) Mitjà de presentació: De conformitat amb el que estableix la Modificació de l’Ordenança
municipal per al govern i administració electrònica (BOPB de data 23 de febrer de 2015),
s’estableix l’obligatorietat de l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per
desenvolupar totes les fases del procediment de contractació, incloses les que correspongui
realitzar als licitadors i/o candidats com la presentació de les ofertes. Les proposicions que
no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que es determina en el plec de
clàusules, seran excloses.
b) Lloc: La presentació de proposicions es farà únicament a través del portal
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=ajtoterrassa.
c) Data límit de presentació: El termini de presentació d’ofertes és de quinze (15) dies naturals,
comptats des del següent a la darrera publicació de l’anunci de licitació al BOPB. En cas de
que finalitzés en dissabte o festiu es prorrogaria fins el dia hàbil següent.
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De conformitat amb l'article 39.1 de l'Ordenança municipal per al govern i l'administració
electrònica, l'accés telemàtic al registre es podrà realitzar durant les 24 hores del dia, tots els
dies de l'any, excepte l’últim dia del termini en el que la presentació d’ofertes es podrà
tramitar fins a les 18:00 hores.
8.- Solvència econòmica i financera i professional i tècnica
D’acord amb l’article 75 del TRLCSP, per participar en aquest procediment els licitadors,
quant a la seva solvència econòmica i financera:
• Declaració sobre el volum negoci anual en l’àmbit d’activitats corresponents a l’objecte del
contracte superior al doble del valor del pressupost del contracte. Igualment, es podrà acreditar
la solvència econòmica i financera per qualsevol dels altres mitjans previstos a l’article 75 del
TRLCSP.
La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) o en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) acreditarà, a tenor d’allò en ell
reflectit i excepte prova en contrari, les condicions d’aptitud de l’empresari quant a la seva
solvència econòmica i financera.
D’acord amb l’article 78 del TRLCSP, per participar en aquest procediment els licitadors,
quant a la seva solvència tècnica i professional:
• Certificats de bona execució, d’haver realitzat com a mínim 2 projectes de pavellons
esportius, per un import igual o superior al previst per a l’execució de les obres (1.100.000,00€),
en els darrers 5 anys.
El moment decisiu per apreciar la concurrència del requisit de solvència exigit per contractar
amb l'Administració serà el de finalització del termini de presentació de les ofertes.
9.- Condicions especials d’execució
En la clàusula 13ena del PCAP s’especifiquen les condicions especials d’execució.
10.- Despeses dels anuncis
Les despeses dels anuncis aniran a càrrec de l’adjudicatari/s.
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