ANUNCI DE LICITACIÓ
Es convoca licitació per a l’adjudicació pel concurs de projectes restringit i tràmit ordinari del
CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DEL
CEM LA MARINA, AL CARRER DEL COURE 5, AL BARRI DE LA MARINA DE PORT, DISTRICTE DE
SANTS-MONTJUÏC, A BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE.
NÚM. DE EXPEDIENT: 603.2021.049
1.

Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

2.

Entitat: BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA - BIMSA
Domicili: Carrer de Bolívia 105, planta 4a
Localitat i codi postal: Barcelona (08018)
Telèfon: (34) 933 034 170
Fax: (34) 932 662 094
Perfil de Contractant: Perfil de Contractant de l’entitat, integrat a la Plataforma de
Contractació de la Generalitat de Catalunya a la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCN_BIMSA
Direcció de correu electrònic: contractacio.bimsa@bcn.cat
Tipus de poder adjudicador i principal activitat: Poder adjudicador no Administració
per a l’execució d’activitats urbanístiques, d’infraestructura i de dotació i concessió
de serveis, inclosa l’edificació, que li siguin encomanades directament o
indirectament per Administracions Públiques.

Objecte del contracte:
a) L’objecte del CONCURS DE PROJECTES RESTRINGIT PER A LA CONTRACTACIÓ DELS
SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DEL CEM LA MARINA, AL CARRER DEL
COURE 5, AL BARRI DE LA MARINA DE PORT, DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, A
BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. consisteix en
seleccionar la proposta més idònia per a la redacció d’avantprojecte per a l’ampliació
del poliesportiu municipal La Marina (PAV-3) situat al carrer del Coure 5, barri de la
Marina del Port, Districte de Sants-Montjuïc.
b) Tipologia: Serveis
c) Lots i modalitats:
I. LOTS: NO, d’acord amb l’informe justificatiu que figura en l’expedient de
contractació.
II. MODALITATS: NO.
III. Regles sobre la limitació en la selecció de concursants: veure clàusula 12.3 del
Plec.
d) Lloc d’execució: Barcelona.
e) Codi CPV: 71000000-2
1

f)
g)

Codi NUTS: ES511
Termini d’execució:
Concepte

1

Avantprojecte i imatges 3D

8 setmanes

2

EDIF - Projecte bàsic i llicència ambiental

10 setmanes

3

EDIF - Projecte executiu1, projecte d’instal·lacions i certificació
energètica2, memòria ambiental i Estudi de Seguretat i Salut

18 setmanes

4

EDIF - Direcció d'Obra, Certificació Energètica i Liquidació
d'Obra

Durada de l’obra

5

EDIF - Actualització del pressupost

A determinar

6

EDIF - Redacció de Projecte Modificat

A determinar

EDIF – redacció del projecte i DO Mobiliari i senyalètica

8 setmanes i
durada de l’obra

8

INF – Proj. Executiu i ESS

18 setmanes

9

Direcció d'Obra

Durada de l’obra

10

Pla Especial Urbanístic

8 setmanes

11

INF – Actualització del pressupost

A determinar

12

INF – Redacció del projecte modificat

A determinar

13

Document reconeixement del terreny i geotècnia

4 setmanes

7

3.

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a)
b)
c)

1

Termini

Tramitació: ordinària.
Procediment: concurs de projectes restringit.
Forma adjudicació: harmonitzat.

Durant la redacció del projecte executiu es confirmarà si caldrà redactar dos projectes executius
independents un per a l’equipament esportiu i un per a la reurbanització exterior, o si es redactaran en un únic
document.
2
El termini pel lliurament de la maqueta del projecte executiu és de 3,5 mesos, que computen a efectes
d’entregar la maqueta del document corresponent a BIMSA sense incloure el termini necessari per a dur
a terme les revisions per part dels diferents tècnics municipals i de BIMSA implicats, l’auditoria i la
tramitació tècnica i administrativa del projecte

d)

Possibles adjudicacions posteriors: Els serveis relacionats a l’apartat “Possibles
adjudicacions posteriors” del Quadre-Resum del Plec de Bases es podran adjudicar
mitjançant procediment negociat sense publicitat al guanyador del concurs d’acord
amb el que estableix l’article 168.d) i 185.4 del LCSP, i allò que es determina en el
Plec de Bases. Aquesta possibilitat no implica cap dret a favor dels guanyadors del
concurs.

4. Pressupost de licitació: 80.903,36 euros (IVA inclòs), que es correspon amb el següent
desglossament:
-

Pressupost de licitació: 66.862,28 euros
Import de l’Impost del Valor Afegit (IVA): 14.041,08 euros

IMPORTANT: La proposta guanyadora rebrà el premi de 4.000 € (IVA exclòs) a compte
dels honoraris corresponents als treballs a desenvolupar.
5.

Valor estimat del contracte: 870.018,95 € (IVA exclòs), que es correspon amb el següent
desglossament:
Concepte
Import (IVA exclòs)
Pressupost base de licitació:

1

Avantprojecte i Imatges 3D (edificació i infraestructura) 3

66.862,28 €

Possible modificació (20%) 4

13.372,46 €

Possibles adjudicacions posteriors:
A.- Adjudicacions d’edificació
2

3
4

5

Projecte bàsic i Llicència ambiental
Possible modificació (20%) 5

109.599,56 €
21.919,91 €

Es demana el desenvolupament del següent document: Avantprojecte conjunt d’edificació i infraestructura.
De conformitat amb l’article 101 de la LCSP, l’import corresponent a les possibles modificacions indicat al
Quadre-Resum es facilita a efectes de calcular el Valor Estimat del Contracte (VEC), per a determinar el
procediment de licitació. En aplicació de l’article 204 de la LCSP, l’import màxim per a la totalitat de les
modificacions previstes durant l’execució del contracte serà el resultat d’aplicar el percentatge fixat al
Quadre-Resum (fins a un 20%) sobre el preu inicial del contracte.
De conformitat amb l’article 101 de la LCSP, l’import corresponent a les possibles modificacions indicat al
Quadre-Resum es facilita a efectes de calcular el Valor Estimat del Contracte (VEC), per a determinar el
procediment de licitació. En aplicació de l’article 204 de la LCSP, l’import màxim per a la totalitat de les
modificacions previstes durant l’execució del contracte serà el resultat d’aplicar el percentatge fixat al
Quadre-Resum (fins a un 20%) sobre el preu inicial del contracte.

3

Projecte executiu, projecte d’instal·lacions, certificació
energètica, Memòria ambiental i Estudi de Seguretat i Salut
Possible modificació (20%) 6

4

Direcció d'Obra, liquidació d’obra, DOI i CE 7
Possible modificació (20%) 8

220.821,06 €
44.164,21 €
204.388,06 €
40.877,61 €

5

Actualització del pressupost 9

6

Redacció de projecte modificat 10

40.877,61 €

Projecte de Mobiliari i senyalística

11.340,16 €

7

5.071,60 €

Direcció d’obra subministrament Mobiliari

6.106,24 €

Possible modificació (20%) 11

3.489,28 €

De conformitat amb l’article 101 de la LCSP, l’import corresponent a les possibles modificacions indicat al
Quadre-Resum es facilita a efectes de calcular el Valor Estimat del Contracte (VEC), per a determinar el
procediment de licitació. En aplicació de l’article 204 de la LCSP, l’import màxim per a la totalitat de les
modificacions previstes durant l’execució del contracte serà el resultat d’aplicar el percentatge fixat al
Quadre-Resum (fins a un 20%) sobre el preu inicial del contracte.
7
Els honoraris definits en aquest apartat, corresponen a un import màxim per als treballs de Direcció d'Obra,
Certificació Energètica en fase d'obra i Liquidació de l'obra. Pel cas que BIMSA decideixi contractar
aquests treballs, aquesta Entitat ajustarà l'import establert en funció del projecte executiu aprovat i els
nous imports es definiran en funció del PEM i de la superfície que s'han modificat respecte a la licitació i
no imputables al redactor. Aquest import es calcularà en base a la següent formula: Honoraris DO= (PEM
de licitació +Increment PEM por causes no imputables al redactor) x Coef x 0,35. Es a dir, l'augment de
superfície i de PEM respecte dels valors de licitació no implicarà l’aplicació automàtica d'aquesta
formula. Nomes en aquells projectes on s'han produïts canvis respecte als requeriments definits a la
documentació tècnica de la licitació per causes alienes al redactor. En cas que no es produeixi cap canvi
els honoraris de DO seran de 170.323,38€ (IVA exclòs)
8
De conformitat amb l’article 101 de la LCSP, l’import corresponent a les possibles modificacions indicat al
Quadre-Resum es facilita a efectes de calcular el Valor Estimat del Contracte (VEC), per a determinar el
procediment de licitació. En aplicació de l’article 204 de la LCSP, l’import màxim per a la totalitat de les
modificacions previstes durant l’execució del contracte serà el resultat d’aplicar el percentatge fixat al
Quadre-Resum (fins a un 20%) sobre el preu inicial del contracte.
9
Aquest contracte s’activarà en el moment que BIMSA consideri que els preus del projecte han pogut quedar
desfasats per a l’execució de l’obra.
10
Els honoraris definits en aquest apartat, corresponen a un import màxim per als treballs de Redacció d'un Projecte
Modificat d'Edificació a desenvolupar un cop el Projecte Executiu d'Edificació ha estat aprovat. En cas que
BIMSA consideri que s'han de contractar aquests serveis, aquesta Entitat ajustarà l'import establert en funció
del % de cada projecte executiu que es modifica i s'associarà en el mateix percentatge als honoraris per a la
redacció del Projecte Executiu establerts en la licitació. El percentatge que representa cada part del projecte ve
definit per:
- Memòria i annexes: 15% de l'executiu
- Plànols: 55% de l'executiu
- Plec de condicions: 5% de l'executiu
- Amidaments: 15% de l'executiu
- Pressupost: 10% de l'executiu
TOTAL 100% de l'executiu
11
De conformitat amb l’article 101 de la LCSP, l’import corresponent a les possibles modificacions indicat al
Quadre-Resum es facilita a efectes de calcular el Valor Estimat del Contracte (VEC), per a determinar el
procediment de licitació. En aplicació de l’article 204 de la LCSP, l’import màxim per a la totalitat de les
6

B.- Adjudicacions d’infraestructures
8

9

10

11

Projecte executiu i ESS
Possible modificació (20%) 12
Direcció Obra 13

1.808,15 €
12.774,89 €

Possible modificació (20%) 14

2.554,98 €

Pla Especial Urbanístic

6.000,00 €

Possible modificació (20%) 15

1.200,00 €

Document reconeixement del terreny i
geotècnia (i DO en funcions de SS)

2.838,47 €

Possible modificació (20%) 16
12

9.040,77 €

Actualització de preus 17

567,69 €
2.535,80 €

modificacions previstes durant l’execució del contracte serà el resultat d’aplicar el percentatge fixat al
Quadre-Resum (fins a un 20%) sobre el preu inicial del contracte.
12
De conformitat amb l’article 101 de la LCSP, l’import corresponent a les possibles modificacions indicat al
Quadre-Resum es facilita a efectes de calcular el Valor Estimat del Contracte (VEC), per a determinar el
procediment de licitació. En aplicació de l’article 204 de la LCSP, l’import màxim per a la totalitat de les
modificacions previstes durant l’execució del contracte serà el resultat d’aplicar el percentatge fixat al
Quadre-Resum (fins a un 20%) sobre el preu inicial del contracte.
13
Els honoraris definits en aquest apartat corresponen a un import màxim pels treballs de Direcció d'Obra
d'Infraestructures. Pel cas que BIMSA decideixi contractar aquests treballs, aquesta Entitat ajustarà l'import
establert en funció del projecte executiu aprovat i els nous imports es definiran en funció del PEM i de la
superfície que s'han modificat respecte a la licitació, i no imputables al redactor. Aquest import d'Honoraris DO
es calcularà en base al nou PEM (PEM de licitació + increment PEM per causes no imputables al redactor) i a
l'aplicació de la semisuma de les següents fórmules (Pb x Cb/100)+(Pc x Cc/100) i (PMR1 + PMR2) x Ca x Cb. És a
dir, l'augment de superfície i de PEM respecte dels valors de liciació no implicarà l'aplicació automàtica
d'aquesta fórmula. Només en aquells projectes on s'han produït canvis respecte als requeriments definits a la
documentació tècnica de la licitació per causes alienes al redactor. En cas que no es produeixi cap canvi els
honoraris de DO seran de 10.645,74 € (IVA exclòs).
14
De conformitat amb l’article 101 de la LCSP, l’import corresponent a les possibles modificacions indicat al
Quadre-Resum es facilita a efectes de calcular el Valor Estimat del Contracte (VEC), per a determinar el
procediment de licitació. En aplicació de l’article 204 de la LCSP, l’import màxim per a la totalitat de les
modificacions previstes durant l’execució del contracte serà el resultat d’aplicar el percentatge fixat al
Quadre-Resum (fins a un 20%) sobre el preu inicial del contracte.
15
De conformitat amb l’article 101 de la LCSP, l’import corresponent a les possibles modificacions indicat al
Quadre-Resum es facilita a efectes de calcular el Valor Estimat del Contracte (VEC), per a determinar el
procediment de licitació. En aplicació de l’article 204 de la LCSP, l’import màxim per a la totalitat de les
modificacions previstes durant l’execució del contracte serà el resultat d’aplicar el percentatge fixat al
Quadre-Resum (fins a un 20%) sobre el preu inicial del contracte.
16
De conformitat amb l’article 101 de la LCSP, l’import corresponent a les possibles modificacions indicat al
Quadre-Resum es facilita a efectes de calcular el Valor Estimat del Contracte (VEC), per a determinar el
procediment de licitació. En aplicació de l’article 204 de la LCSP, l’import màxim per a la totalitat de les
modificacions previstes durant l’execució del contracte serà el resultat d’aplicar el percentatge fixat al
Quadre-Resum (fins a un 20%) sobre el preu inicial del contracte.
17
Aquest contracte s’activarà en el moment que BIMSA consideri que els preus del projecte redactat han pogut
quedar desfasats per l’execució de l’obra.
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Redacció del Projecte Modificat 18
Premis (4.000,00 € per cada participant seleccionat, fins a un
màxim de 10 seleccionats)
VALOR ESTIMAT

6.

1.808,15 €
40.000 €
870.018,95 €

Garantia provisional: no es requereix.

7. Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació de cada contracte, IVA exclòs (veure
clàusula 18 del Plec de Bases).
8.

Publicitat
- Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE). Data d’enviament: 23 de juliol de 2021
- Perfil de Contractant: Accessible a través de la següent adreça web:
http://www.bimsa.cat/perfil-de-contractant/. El Perfil de Contractant de BIMSA
està integrat a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya a la pàgina web https://contractaciopublica.gencat.cat/ a l’apartat Perfils
de contractant – Barcelona Infraestructures Municipals, SA.

9.

Requisits específics dels participants: veure clàusula 6 del Plec de Bases

10. Criteris:
a) Criteris per a la selecció dels concursants: veure l’Annex núm. 5 del Plec de Bases.
b) Criteris de valoració de les propostes de projectes: veure l’Annex núm. 6 del Plec
de Bases
c) Criteris de desempat: veure clàusula 12 i 21 del Plec de Bases.
11.

Presentació d’ofertes:

FASE 1: PRESENTACIÓ DE SOBRES DIGITALS RELATIUS A DOCUMENTACIÓ GENERAL I
PROPOSTA AVALUABLE MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE CRITERIS QUANTIFICABLES (Sobres A i C):

18

Els honoraris definits en aquest apartat, corresponen a un import màxim per als treballs de Redacció d'un
Projecte Modificat d'Infraestructures a desenvolupar un cop el Projecte Executiu d'Infraestructures ha
estat aprovat. En cas que BIMSA consideri que s'han de contractar aquests serveis, aquesta Entitat
ajustarà l'import establert en funció del % de cada projecte executiu que es modifica i s'associarà en el
mateix percentatge als honoraris per a la redacció del Projecte Executiu establerts en la licitació. El
percentatge que representa cada part del projecte ve definit per:
- Memòria i annexes: 20% de l'executiu
- Plànols: 45% de l'executiu
- Plec de condicions: 5% de l'executiu
- Amidaments i Pressupost: 25% de l'executiu
- Sostenibilitat: 5% de l'executiu
TOTAL 100% de l'executiu

Data límit: 29 de setembre de 2021 fins a les 13:00h.
Presentació electrònica: si
Documentació que cal presentar: Veure Plec de bases
Lloc de presentació: Aquesta es realitzarà per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics en els termes establerts en el present Plec a través del Portal de
Contractació Electrònica de BIMSA, integrat en el Portal de Contractació Electrònica de
l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant el següent enllaç:
https://licitacions.bcn.cat/organismos/26
FASE 2: ÚNICAMENT PELS CONCURSANTS SELECCIONATS PER AQUESTA FASE. PRESENTACIÓ
DEL SOBRE B (Propostes gràfiques i documentació tècnica – anònim) i D (identitats):
Data límit: Es comunicarà oportunament a través del Perfil del Contractant.
Presentació electrònica: si
12.

Obertura de sobres
FASE 1
OBERTURA DEL SOBRE A I C, CONTENIDOR DE DOCUMENTACIÓ GENERAL
NO es celebrarà acte públic d’obertura de les propostes.

FASE 2
OBERTURA SOBRE B (PROPOSTES GRÀFIQUES I DOCUMENTACIÓ TÈCNICA) i D
(IDENTITATS)
Data, hora i lloc: Es comunicarà oportunament a través del Perfil de Contractant de
BIMSA i per correu electrònic als candidats seleccionats.
13. POSSIBLES MODIFICACIONS DURANT LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS CONTRACTATS: De
conformitat amb allò previst a l’art. 204 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014 i allò previst a la clàusula 24 del Plec de Bases i als contractes tipus.
14. RESUM DOCUMENTACIÓ A APORTAR: Es resumeix breument la documentació que
caldrà aportar en cada fase del procediment a la clàusula 7 del Plec de Bases. Es
recomana, als interessats en participar en el concurs, utilitzar-ho com a guia de
referència.
15. INFORMACIÓ ADDICIONAL: Es tracta d’un concurs de projectes restringit amb intervenció
de jurat, amb pagaments (compensacions) als participants seleccionats per participar a la

segona fase que no hagin estat exclosos i amb la possibilitat de contractar, posteriorment,
els serveis que s’identifiquen a la lletra B del quadre-resum del plec de bases.
La segona fase (presentació de propostes i adjudicació) es regirà el principi d’anonimat,
havent-se de presentar tota la documentació sota lema i correu electrònic anònim, de
conformitat amb el que es disposa a la clàusula vuitena del plec de bases.

Angel Sánchez
Director General
Barcelona, a 27 de juliol de 2021
Contra el present acord es pot interposar potestativament el recurs especial en matèria de contractació a que es refereix l’article
44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), davant del Tribunal Català de Contractes
de Sector Públic com a òrgan competent per a la resolució del recurs. El termini per interposar aquest recurs és de 15 dies hàbils a
comptar des del dia següent a aquell en que s’hagi efectuat la notificació.
Es podrà també interposar recurs especial fonamentat, en el seu cas, en alguna de les causes de nul·litat previstes a l’apartat 2 de
l’article 39 de la LCSP, en els terminis que s’indiquen a les lletres a) i b) de l’article 50.2 de la LCSP.
L’escrit d’interposició del recurs podrà presentar-se davant el registre de l’Òrgan de Contractació, en el registre del Tribunal Català
de Contractes del Sector Públic o en qualsevol dels llocs establerts a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, donant compliment al que s’estableix a l’article 51 de la LCSP.
Transcorregut 2 mesos comptats des del següent a la interposició del recurs sense que s’hagi notificat la seva resolució,
l’interessat podrà considerar-lo desestimat als efectes d’interposar recurs contenciós administratiu.
Alternativament al recurs especial, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats del
contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a aquell en que s’hagi efectuat la
notificació, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.

