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Exp. 2019/5387
FS/sr

ANUNCI
De la Gerència de Serveis de d’Habitatge, Urbanisme i Activitats pel qual es fa
pública la licitació d'un contracte de serveis (exp. 2019/5387)
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona/ Gerència de Serveis d’Habitatge,
Urbanisme i Activitats
b) Número d’identificació: 500030000
c) Dependència que tramita l'expedient: Servei Jurídico-Administratiu. Subsecció
de la Mesa de Contractació.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
e) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals.
f) Central de compres / contractació conjunta: No.
g) Número d'expedient: 2019/5387
2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Diputació de Barcelona.
b) Domicili: c/ Comte d’Urgell, 187. Edifici del Rellotge, 4a planta.
c) Localitat i codi postal: 08036
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 934049489
f) Adreça electrònica: sja.licitacions@diba.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://seuelectronica.diba.cat
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: De dilluns a divendres
laborables i fins el dia 4 de juny 2020.
Horari d’atenció: De 9 a 14 hores.
3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte:REDACCIÓ DELS PROJECTES DE REPARCEL·LACIÓ
DEL BARRI DE SANT ROC I DE LA URBANITZACIÓ LA SERVERA (2 LOTS)
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots i número de lots/ d’unitats: Si, 2 lots
d) Lloc de lliurament: Vegeu la clàusula 2.17 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
e)Termini d’execució: Vegeu la clàusula 1.5 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
Codi CPV: 71240000-2
f)Codi NUTS: ES511
g)En cas de contractes periòdics, calendari estimat: No
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4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Serveis
b) Tramitació: Ordinària, no subjecte a regulació harmonitzada
c) Procediment: Obert simplificat amb més d’un criteri de valoració
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No
f) S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: No
5. Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 100.000,00 euros sense IVA
6. Admissió de variants: No
7. Garanties
a) Provisional: No s’exigeix.
b) Definitiva:5% sobre l’import d’adjudicació, IVA exclòs, per a cada lot/s
adjudicats.
D’acord amb l’article 107.2 LCSP, en el cas en què l’oferta de l’adjudicatari resulti
inicialment incursa en presumpció d’anormalitat, a més de la garantia definitiva
ordinària del 5%, s’exigeix com a garantia definitiva complementària, un 5%
adicional, constituint una quantitat global corresponent al 10 % de l’import
adjudicat, IVA exclòs.
8. Requisits específics del contractista
a) Estar inscrit al Registre oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector
Públic o al Registre de licitadors de la Generalitat de Catalunya.
b) Solvència:
1)Solvència econòmica i financera:
- Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització
pels riscos professionals.
Mínim: L’assegurança haurà de tenir una cobertura per riscos
professionals per un import que no podrà ser inferior a l’import del
VEC (import sense IVA) del lot/s a que presenti oferta:
o Pel Lot 1: Import mínim de l’assegurança: 78.512,40 €
o Pel Lot 2: Import mínim de l’assegurança: 21.487,60 €
En cas de presentar-se a més d’un lot, l’assegurança haurà de
cobrer l’import resultant de sumar el VEC de cadascún dels lots als
que es presentin els licitadors.
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Mitjà d’acreditació: Certificat expedit per l’assegurador, en el que
consten els imports i riscos assegurats i la data de venciment de
l’assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de
subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, en els casos
procedents, per tal de garantir la cobertura de l’assegurança durant
tota l’execució del contracte.
2)Solvència professional o tècnica:
• Aspectes a valorar en solvència professional o tècnica:
- Relació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades
o no en l’empresa, participants en el contracte, especialment
aquells encarregats del control de qualitat.
Acreditació documental: el perfil professional dels tècnics/ques es
justificarà mitjançant titulació acadèmica original o compulsada o
certificat de col·legiació emès pel Col·legi professional
corresponent, i curriculum vitae.
Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, els mitjans
personals que indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà
de comprendre els següents:
-

Mínim exigit:
- L’equip professional estarà format com a mínim per dues
persones i estarà integrat pels següents perfils:
-Titulat/da en arquitectura superior o Enginyer/a de Camins, Canals
i Ports (o equivalent en països estrangers)
 Titulat/da en Dret (o l’equivalent en països estrangers)
- Un/a dels professionals que formin l’equip mínim ostentarà la
direcció de l’equip.
- Un/a mateix professional no pot ocupar més d’un lloc de l’equip
mínim.
- El referit equip haurà de comptar amb una experiència mínima
vinculada a la pràctica urbanística en el marc de la seva
especialitat, que la titulació per si sola no garanteix, consistents en:
ambdós perfils hauran d’haver participat en la redacció d’un
projecte de reparcel·lació fins a l’aprovació definitiva en els darrers
deu anys (des de l’1/1/2010), en qualitat d’autor o coautor.
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▪ Acreditació documental: el perfil professional dels tècnics/ques
es justificarà mitjançant titulació acadèmica original o compulsada o
certificat de col·legiació emès pel Col·legi professional
corresponent, i curriculum vitae.
A aquesta documentació, l’adjudicatari adjuntarà la relació dels
membres de l’equip mínim exigit, amb identificació del director de
l’equip.
L’experiència mínima requerida s’acreditarà mitjançant:
• Certificat de l’empresa o administració per a la qual s’ha realitzat
el projecte de reparcel·lació en què han participat els membres de
l’equip mínim.
• Declaració responsable de l’empresa que ha realitzat el projecte
de reparcel·lació conforme els membres de l’equip mínim hi han
participat.
Els mitjans per acreditar la solvència són els mínims suficients per
garantir la capacitat del licitador per executar els treballs, facilitant la
participació del major nombre d’empreses, incloses les petites i
mitjanes empreses i les empreses de nova creació.
9. Criteris d’adjudicació: Veure clàusula 1.11) del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
10. Condicions particulars per l’execució del contracte: Vegeu la clàusula 2.2
del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
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: 11 de juny de 2020
b) Presentació d’ofertes:
- Presentació Electrònica: S’acceptarà únicament la presentació electrònica.
c) S’utilitzen les comandes electròniques: No procedeix
d) S’accepta la facturació electrònica: Sí
e) S’utilitza el pagament electrònic: Sí
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14. Obertura de proposicions
a) Entitat: Diputació de Barcelona
b) Lloc: La mesa es reuneix de manera telemàtica atesa la declaració de l’estat
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
Es posarà a disposició dels interessats un enllaç generat per l’eina Teams
mitjançant un avís al tauler d’avisos de cada licitació de la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública.
c) Data: 18 de juny de 2020
d) Hora: a partir de les 12.00 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les
proposicions és públic.
f) Termini durant el qual el licitador resta obligat a mantenir l’oferta: 2 mesos a
comptar des de la data d’obertura de les ofertes rebudes.
15. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o castellà.
16. Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Diputació de Barcelona.
b) Adreça: Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona.
c) Termini per presentar recurs:
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la
seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del
dia següent al de la seva notificació.
17. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa
finançat amb fons de la Unió Europea: No
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Metadades del document
Núm. expedient
Tipologia
documental
Tipus
documental
Títol

2019/0005387
Edicte
Anunci licitació dates rectificades exp. 2019/5387 (Sant Roc i la Servera)

Codi classificació

X0202SE23 - Suport als serveis i activitats tècnic i jurídic

Signatures
Signatari
Olga Lahuerta Gonzalvo (SIG)

Acte
Responsable directiu Servei Signa
Promotor

Data acte
22/05/2020 16:59

Validació Electrònica del document
Codi (CSV)
08107e240c733a3ca668

Adreça de validació
https://seuelectronica.diba.cat
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