Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Patrimoni Arquitectònic

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
CRITERIS DE VALORACIÓ QUE REGEIXEN PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE
RESTAURACIÓ DE LA SEU VELLA DE LLEIDA

Criteris objectius – 88 punts
1.

Oferta econòmica – 40 punts
Les empreses licitadores hauran de presentar una oferta econòmica específica i concreta
per a cadascun dels lots al que es presentin.
Les ofertes econòmiques es valoraran amb un màxim de 40 punts d’acord amb la fórmula
següent:

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar
P = Punts criteri econòmic
Om = Oferta millor
Ov = Oferta a valorar
IL = Import de licitació
M = Factor de modulació
Essent el factor de modulació que s’aplicarà, M = 0,4.
Sempre i quan, un cop calculat el valor límit de M, segons la fórmula següent:

Om = Oferta millor
IL = Import de licitació
M = Factor de modulació
aquest sigui igual o inferior a 0,4.
En cas contrari, s’aplicarà a la fórmula el valor límit de M obtingut.

2. Experiència del personal adscrit a l’obra – 36 punts
L’edifici objecte d’actuació és un edifici protegit en categoria BCIN, es a dir, es tracta d’un
bé cultural d’interès nacional, categoria de protecció de major rang. Per tal de garantir la
protecció i la preservació dels valors pels quals aquest monument ha estat declarat bé
protegit, es considera necessari que el personal que intervingui en les obres de restauració
objecte del contracte acrediti l’experiència i formació en el camp de la restauració d’edificis
protegits en categoria BCIN, ja que són aspectes que incideixen de manera significativa en
el resultat final de l’obra. Per tot això, en aquest apartat es valoren i es puntuen els
coneixements i l’experiència en aquest camp del personal assignat a l’obra, seguint el
criteris descrits a continuació.
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Es valoraran els coneixements tècnics del personal assignat a l’obra – cap d’obra,
encarregat, responsable de l’equip de restauradors i tècnic restaurador – atenent a la seva
experiència en obres de restauració d’edificis declarats monument històric, protegits en
categoria BCIN i de característiques similars amb el que és l’objecte del contracte.
L’experiència de cada membre es puntuarà atenent a l’import d’adjudicació de l’obra (IA)
i/o al nombre d’actuacions on ha intervingut desenvolupant el mateix càrrec.
Tan sols es tindran en compte les obres de restauració de monuments que
estiguin protegits en categoria BCIN i executades durant els últims 10 anys.
En el benentès que l’experiència del RESPONSABLE DE L’EQUIP DELS
RESTAURADORS (Punts 2.3 i 2.4) i del TÈCNIC RESTAURADOR (Punt 2.5) que es
valorarà en aquest apartat és addicional a la que es demana en l’apartat de
solvència tècnica, per la qual cosa en aquest punt no es poden aportar les
actuacions que posteriorment s’hauran d’acreditar en l’apartat de solvència
tècnica mínima obligatòria.
Criteris de puntuació específics per a cadascun dels lots

Lot 1 i Lot 3
2.1. Proposta de cap d’obra – fins a 14 punts*
Es valorarà l’experiència ocupant aquest càrrec en:
Per
Per
Per
Per
Per

cada
cada
cada
cada
cada

obra
obra
obra
obra
obra

de
de
de
de
de

restauració
restauració
restauració
restauració
restauració

amb
amb
amb
amb
amb

IA
IA
IA
IA
IA

> 400.000 €
> 300.000 €
> 200.000 €
> 100.000 €
fins 100.000

i <= 400.000 €
i <= 300.000 €
i <= 200.000 €
€

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

punts
punts
punts
punts
punts

i <= 400.000 €
i <= 300.000 €
i <= 200.000 €
€

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

punts
punts
punts
punts
punts

2.2. Proposta d’encarregat – fins a 14 punts*
Es valorarà l’experiència ocupant aquest càrrec en:
Per
Per
Per
Per
Per

cada
cada
cada
cada
cada

obra
obra
obra
obra
obra

de
de
de
de
de

restauració
restauració
restauració
restauració
restauració

amb
amb
amb
amb
amb

IA
IA
IA
IA
IA

> 400.000 €
> 300.000 €
> 200.000 €
> 100.000 €
fins 100.000

*No hi ha un número límit d’obres, tanmateix es valoraran obres fins a obtenir la
puntuació màxima establerta en cada cas.
2.3

Proposta de responsable de l’equip de restauradors – fins a 8 punts*

A més de les actuacions que posteriorment s’hauran d’acreditar en l’apartat de
solvència tècnica mínima obligatòria, es valorarà l’aportació de més actuacions en la
que s’hagi ocupat aquest càrrec en obres en les que els treballs de restauració hagin
consistit en la restauració de paraments de pedra i/o pintures murals
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

d’intervencions
d’intervencions
d’intervencions
d’intervencions

realitzades > = 6
realitzades = 5
realitzades = 4
realitzades > 0 i <= 3

8
6
4
1

punts
punts
punts
punts
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Lot 2
2.4

Proposta de responsable de l’equip de restauradors – fins a 12 punts*

A més de les actuacions que posteriorment s’hauran d’acreditar en l’apartat de
solvència tècnica mínima obligatòria, es valorarà l’aportació de més actuacions en la
que s’hagi ocupat aquest càrrec en obres en les que els treballs de restauració hagin
consistit en la restauració de paraments de pedra i/o pintures murals
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
2.5

d’intervencions
d’intervencions
d’intervencions
d’intervencions
d’intervencions
d’intervencions

realitzades > =
8
realitzades =
7
realitzades =
6
realitzades =
5
realitzades =
4
realitzades > 0 i <= 3

12
10
8
6
4
1

punts
punts
punts
punts
punts
punts

Proposta de tècnic restaurador – fins a 12 punts*

A més de les actuacions que posteriorment s’hauran d’acreditar en l’apartat de
solvència tècnica mínima obligatòria, es valorarà l’aportació de més actuacions en
obres en les que els treballs de restauració hagin consistit en la restauració de
paraments de pedra i/o pintures murals
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
2.6

d’intervencions
d’intervencions
d’intervencions
d’intervencions
d’intervencions
d’intervencions

realitzades > =
8
realitzades =
7
realitzades =
6
realitzades =
5
realitzades =
4
realitzades > 0 i <= 3

12
10
8
6
4
1

punts
punts
punts
punts
punts
punts

Proposta de cap d’obra – fins a 6 punts*

Es valorarà l’experiència ocupant aquest càrrec en:
Per
Per
Per
Per
Per
2.7

cada
cada
cada
cada
cada

obra
obra
obra
obra
obra

de
de
de
de
de

restauració
restauració
restauració
restauració
restauració

amb
amb
amb
amb
amb

IA
IA
IA
IA
IA

> 400.000 €
> 300.000 €
> 200.000 €
> 100.000 €
fins 100.000

i <= 400.000 €
i <= 300.000 €
i <= 200.000 €
€

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

punts
punts
punts
punts
punts

i <= 400.000 €
i <= 300.000 €
i <= 200.000 €
€

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

punts
punts
punts
punts
punts

Proposta d’encarregat – fins a 6 punts*

Es valorarà l’experiència ocupant aquest càrrec en:
Per
Per
Per
Per
Per

cada
cada
cada
cada
cada

obra
obra
obra
obra
obra

de
de
de
de
de

restauració
restauració
restauració
restauració
restauració

amb
amb
amb
amb
amb

IA
IA
IA
IA
IA

> 400.000 €
> 300.000 €
> 200.000 €
> 100.000 €
fins 100.000

*No hi ha un número límit d’obres, tanmateix es valoraran obres fins a obtenir la
puntuació màxima establerta en cada cas.
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Condicions per puntuar les propostes – mitjà d’acreditació:
-

Les empreses licitadores hauran de presentar una declaració emesa pel seu
representant legal, en la qual, cas de resultar adjudicatàries de les obres, es
comprometen a nomenar com a cap d’obra, encarregat, responsable de l’equip
de restauradors i tècnic restaurador, respectivament, els tècnics proposats,
adjuntant el currículum vitae de cada professional, destacant les obres que
compleixen amb els requisits puntuables.

−

Cada actuació de cada professional a valorar haurà de comptar amb un
certificat/declaració responsable del representant legal de de l’empresa
promotora, òrgan de contractació, responsable de la supervisió de l’actuació o de
la direcció facultativa de l’obra que avali el correcte exercici de les funcions del
nomenat en les obres referenciades com a cap d’obra/encarregat/responsable de
l’equip de restauradors/tècnic restaurador respectivament, la descripció en
concret de les obres/treballs de restauració executats, 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.

La documentació relativa a l’experiència del personal adscrit a l’obra que
l’empresa licitadora presenti com a criteri puntuable, ho farà seguint les
indicacions descrites a la guia de l’Annex I del present document.

3.

Millores – 12 punts
Es valorarà amb un màxim de 12 punts la presentació de les següents millores a càrrec de
contractista i sense cost per l’òrgan de contractació. Les millores proposades per
l’adjudicatari passaran a formar part del contracte i no podran ser objecte de modificació.

Millores LOT 1
3.1.1 - Instal·lació de barana dotada de carril d’il·luminació en l’escala de cargol de pujada
a la primera planta del campanar, per un import de 9.450,87€, 21% d’IVA inclòs, segons
memòria valorada adjunta – Valoració 6,5 punts
3.1.2 – Legalització de les noves instal·lacions efectuades al campanar, així com de les ja
existents, incloent la redacció del projecte de legalització, tots els tràmits en vers els ST
d’Indústria, inspeccions de l’ECA, taxes i tots els certificats oficials necessaris per a la total
legalització de les instal·lacions, amb un import d’honoraris d’enginyeria establert en
5.500,00€, 21% d’IVA inclòs – Valoració 3,5 punts.
3.1.3 – Redacció del projecte AS BUILT - Valoració 2 punts

Millores LOT 2
3.2.1 - Restauració del tram de façana exterior de l’ala oest del claustre, entre el
campanar i la capella de les Onze Mil Verges i Santa Úrsula, per un import de 8.418,38€,
21% d’IVA inclòs, segons memòria valorada adjunta – Valoració 5 punts
3.2.2 - Ampliació del sistema de control d’aus en l’àmbit de les capelles laterals de la
Porta dels Apòstols, per un import de 7.854,21€, 21% d’IVA inclòs, segons memòria
valorada adjunta - Valoració 5 punts.
3.1.3 – Redacció del projecte AS BUILT - Valoració 2 punts
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Millores LOT 3
Ampliació de la zona d’actuació, amb les obres de rehabilitació de les cobertes de les
capelles de la galeria oest del claustre, segons memòries valorades adjuntes, i d’acord
amb els següents imports:
3.3.1 – Rehabilitació de la coberta de les capelles de Sant Mateu i de Santa Eulàlia, amb
un import de 9.105,66€, 21% d’IVA inclòs - Valoració 5 punts
3.3.2 – Rehabilitació de la coberta de les capelles de Sant Bernat i de Sant Felip i Sant
Jaume, amb un import de 9.563,79€, 21% d’IVA inclòs - Valoració 5 punts
3.3.3 – Redacció del projecte AS BUILT - Valoració 2 punts

Criteris subjectius – 12 punts
4 - Posada a obra – 12 punts
Tenint en compte la coexistència en el temps i en el mateix àmbit del monument de
l’execució de les tres obres, amb la possibilitat de ser executades per tres empreses
diferents, es valorarà amb un màxim de 12 punts la proposta d’organització de les obres
de cadascun dels lots en relació als punts següents:
3a – Possibles interferències amb l’ús del conjunt monumental, amb l’entorn i amb els
visitants – Valoració màxim fins a 3 punts
3b -Elecció i organització de les àrees de treball, maquinària, accessos, zones de circulació
i trànsit – Valoració màxima fins 3 punts
3c - Delimitació i condicionament de les zones d’aplec, emmagatzematge de materials i
situació de les casetes d’obra – Valoració màxima fins a 3 punts
3d -Emmagatzematge, eliminació i evacuació dels residus d’obra, i respecte a l’entorn –
Valoració màxima fins a 3 punts
La valoració és farà atenent als següents criteris:
Proposta molt bona:
Proposta bona:
Proposta regular:

3 punts
2 punts
1 punt

Les propostes s’hauran de presentar en un màxim d’un DIN A4, a dues cares, o 2 DIN A4 a
una cara, per a cadascun dels 4 punts anteriors. No es valoraran els conceptes aportats a
partir d’aquest número màxim de pagines.

VALORACIÓ TOTAL 100 punts

Barcelona, 14 de maig de 2019

Elena Belart i Calvet
Cap del Servei de Patrimoni Arquitectònic
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ANNEX I
GUIA PER A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS ASPECTES PUNTUABLES
D’EXPERIÈNCIA EN OBRES DE RESTAURACIÓ DEL PERSONAL ADSCRIT A L’OBRA: CAP
D’OBRA / ENCARREGAT / RESPONSABLE DE L’EQUIP DE RESTAURADORS / TÈCNIC
RESTAURADOR
En negreta: informació que ha d’aparèixer
En blau: instruccions de presentació
En vermell: criteris a complir
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Tècnic proposat per a la realització de tasques de cap d’obra/encarregat/
responsable de l’equip de restauradors/tècnic restaurador
−
−

Especificar nom i titulació, si s’escau
Presentar el currículum vitae, destacant les obres que compleixen amb els requisits
puntuables.

La relació d’actuacions que es presentin per a ser puntuades dins de l’apartat d’experiència
s’hauran de relacionar en un quadre com el que s’adjunta a continuació:
(Omplir el quadre adjunt marcant una (X) en l’apartat de “DOCUMENTACIÓ ADJUNTA”,
com a verificació que es lliura la documentació sol·licitada per a poder valorar les
actuacions proposades).
ACTUACIONS EN OBRES DE RESTAURACIÓ EXECUTADES DURANT ELS
DOCUMENTACIÓ
ÚLTIMS 10 ANYS COM A CAP D'OBRA/ENCARREGAT/RESPONSABLE DE
ADJUNTA
L’EQUIP DE RESTAURADORS/TÈCNIC RESTAURADOR
Pressupost
Nivell de
Data d’inici i
Núm.
d'adjudicació de les protecció
Certificat/
Monument
finalització de
d'actuacions
obres/treballs de
de
declaració
les obres
restauració
l'edifici

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
n
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Condicions imprescindibles per a puntuar les obres presentades:
Tan sols es tindran en compte les obres de restauració d’edificis que estiguin protegits en
categoria BCIN i executades durant els últims 10 anys, amb data de finalització de les
obres igual o posterior a l’1 de gener de 2009.
És imprescindible adjuntar un certificat/declaració de l’empresa promotora de l’obra, òrgan
de contractació, responsable de la supervisió de l’actuació o de la direcció facultativa amb
el contingut especificat a l’apartat 2 (descripció en concret de les obres/treballs de
restauració executats, la data d’inici i de finalització de les obres, el pressupost
d’adjudicació de les obres/treballs de restauració i el nivell de protecció de l’edifici).
Alhora d’acreditar els treballs del responsable de l’equip de restauradors i del tècnic
restaurador s’hauran de descriure els treballs específics de restauració i l’import d’aquests.
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