ANUNCI
De Ajuntament d'Argentona pel qual es fa pública la licitació del concurs de projectes amb
intervenció de jurat per a la selecció de la proposta arquitectònica que serveixi de base per
l’adjudicació dels serveis de redacció de l’avantprojecte per la biblioteca, arxiu i radio
municipals d’Argentona, així com la possible ulterior adjudicació al guanyador dels
posteriors contractes de serveis relatius a la redacció del projecte bàsic, projecte executiu,
estudi de seguretat i projecte ambiental de les obres, (exp. 2773/2018)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament d'Argentona.
b) Número d’identificació: 800950006.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament d'Argentona
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
e) Número d'expedient: 2773/2018
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h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Fins el darrer dia de presentació de
proposicions.
i) Horari d’atenció: 8:30 a 14:00

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la selecció
de la proposta arquitectònica que serveixi de base per l’adjudicació dels serveis de
redacció de l’avantprojecte per la biblioteca, arxiu i radio municipals d’Argentona, així
com la possible ulterior adjudicació al guanyador dels posteriors contractes de serveis
relatius a la redacció del projecte bàsic, projecte executiu, estudi de seguretat i
projecte ambiental de les obres
b) Divisió en lots i número de lots: No.
c) Lloc d'execució: Argentona
.
d) Durada contracte: El termini per a dur a terme els treballs de redacció dels estudis
previs i l'avantprojecte és de 3 mesos:
Avantprojecte

3 mesos
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-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament d'Argentona.
b) Domicili: Carrer Gran 59
c) Localitat i codi postal: Argentona CP: 08301.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 937974900.
f) Adreça electrònica: contractacio@argentona.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=ar
gentona&reqCode=viewDetail&idCap=2409552
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El termini d'execució dels treballs s’iniciarà el mateix dia en que es formalitzi el
corresponent contracte.
Així mateix en cas d’encàrrec posterior (potestatiu de l’òrgan de contractació) mitjançant el
procediment negociat i en virtut d’allò previst a l'article 168 LCSP, i de l'article 18 de la Llei
12/2017, del 6 de juliol, de l'arquitectura, en el seu cas, els contractes de serveis per a la
realització del projecte basic, projecte executiu i assistència tècnica a la Direcció Facultativa
tindran la durada següent:
Projecte bàsic
Projecte executiu, Estudi de seguretat i salut I Projecte
ambiental.

2 mesos
3 mesos
2 mesos

e) Codis CPV: 71356200-0 Serveis d’assistència tècnica
71410000-5 Serveis de urbanisme
g) Codi NUTS: ES511.
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Concurs de Projectes
b) Tramitació: ordinari, subjecte a tramitació harmonitzada
c) Procediment: restringit
-5 Pressupost de licitació
Pressupost base de licitació:
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 43.166,46€ més
el 21% d’IVA, 9.064,95€, total 52.231,41 euros (IVA inclòs)

https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp

b8c26db019e14d5495022827305010f8001

-7 Admissió de variants: No
-8 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.
-9 Requisits específics del contractista
Solvència econòmica i financera
Alternativament els concursants podran acreditar la seva solvència econòmica i financera
per qualsevol dels dos mitjans següents:
1- Justificant de l’existència d’una assegurança de riscos professionals.
L’assegurança haurà de tenir una cobertura per riscos professionals per un import
mínim de 100.000€.
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-6 Valor estimat del contracte: 239.573,41 IVA exclòs euros sense IVA
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Aquesta condició s’acreditarà per mitjà d’un 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 precedents.
2- Volum anual de negocis del licitador en els tres últims anys finalitzats.
Import mínim anual en algun dels tres exercicis esmentats de 50.000€.
Aquesta condició s’acreditarà per mitjà de l’import net de negocis que consti als
comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre mercantil, si l’empresari hi estigués
inscrit; en cas contrari, els dipositats en el registre Oficial en que hagi d’estar inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual
de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.
Donat el tipus de procediment de que es tracta, la documentació acreditativa de la
solvència haurà de ser presentada només pels 5 participants seleccionats per passar a
la segona fase del concurs.
Solvència professional o tècnica:
1- Tècnic proposat com a autor del projecte:
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Haver projectat i dirigit en els darrers 10 anys un mínim de la construcció d’un edifici
de característiques iguals (biblioteca) o similars (equipament públic tipus sociocultural). Almenys un dels dos haurà de tenir un PEC no inferior a 1.000.000,00 euros i
700 m2 de superfície.
Caldrà aportar el currículum vitae de l’autor del projecte. S’haurà d’acreditar l’autoria del
treball similar amb certificats de la propietat, contractes, fulls d’encàrrec o CFO, i la seva
bona execució amb certificats de bona execució emesos pel promotor del projecte.
2- Tècnic especialista en estructures
• Titulat competent (arquitecte, enginyer de CCP...), indicant el seu NIF, titulació,
dedicació, experiència i currículum.
S’acreditarà la solvència mitjançant l’acreditació de tenir una experiència
mínima professional de DEU (10) anys, així com:
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•
Titulat competent (arquitecte) que actuarà com a autor del projecte, indicant el seu
NIF, titulació, dedicació, experiència i currículum.
S’acreditarà la solvència mitjançant l’acreditació de tenir una experiència
mínima professional de DEU (10) anys, així com:
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Haver projectat (projecte executiu) com a projectista de l’estructura en els darrers 10
anys un equipament o edifici del sector terciari (s’entén edificis que tenen per objecte
la prestació de serveis a persones, no es consideraran habitatges ni edificis
industrials), amb PEC no inferior a 1.000.000,00 euros i 700 m2 de superfície.
Haurà d’aportar el seu currículum vitae. S’haurà d’acreditar l’execució del treball amb
certificats de bona execució o de la propietat o fulls d’encàrrec o CFO.
3- Tècnic especialista instal·lacions de l’edificació
• Titulat competent (arquitecte, enginyer industrial...), indicant el seu NIF, titulació,
dedicació, experiència i currículum.
S’acreditarà la solvència mitjançant l’acreditació de tenir una experiència
mínima professional de DEU (10) anys, així com:
Haver projectat (projecte executiu) com a projectista d’instal·lacions en els darrers 10
anys un equipament o edifici del sector terciari (s’entén edificis que tenen per objecte
la prestació de serveis a persones, no es consideraran habitatges ni edificis
industrials), amb PEC no inferior a 1.000.000,00 euros i 700 m2 de superfície.
Haurà d’aportar el seu currículum vitae. S’haurà d’acreditar l’execució del treball amb
certificats de bona execució o de la propietat o fulls d’encàrrec o CFO.
4- Tècnic especialista en confecció d’estudis de costos i pressupost
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S’acreditarà la solvència mitjançant l’acreditació de tenir una experiència
mínima professional de DEU (10) anys, així com:
Haver realitzat el treball d’estudi de costos i pressupost en fase de projecte executiu
en els darrers 10 anys d’un equipament o edifici del sector terciari (s’entén edificis
que tenen per objecte la prestació de serveis a persones, no es consideraran
habitatges ni edificis industrials), amb PEC no inferior a 1.000.000,00 euros i 700 m2
de superfície.
Haurà d’aportar el seu currículum vitae. S’haurà d’acreditar l’execució del treball amb
certificats de bona execució o de la propietat o fulls d’encàrrec o CFO.
5- Tècnic especialista en sostenibilitat i eficiència energètica
• Titulat competent (enginyer, arquitecte...), indicant el seu NIF, titulació, dedicació,
experiència i currículum.
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• Titulat competent (arquitecte, arquitecte tècnic...), indicant el seu NIF, titulació,
dedicació, experiència i currículum.
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S’acreditarà la solvència mitjançant l’acreditació de tenir una experiència
mínima professional de DEU (10) anys, així com:
Haver participat com a especialista en sostenibilitat i eficiència energètica en un
projecte executiu en els darrers 10 anys d’un edifici del sector terciari (s’entén edificis
que tenen per objecte la prestació de serveis a persones, no es consideraran
habitatges ni edificis industrials), amb PEC no inferior a 1.000.000,00 euros i 700 m2
de superfície i amb una certificació energètica nivell A.
Haurà d’aportar el seu currículum vitae. S’haurà d’acreditar l’execució del treball amb
certificats de bona execució o de la propietat o fulls d’encàrrec o CFO.
Un mateix col·laborador o autor del projecte podrà desenvolupar més d'una especialitat
sempre que acrediti que compta amb la titulació habilitant escaient, la seva especialitat i la
dedicació ho permeti.
Cada participant només podrà formar part d'un únic equip com a titular i només podrà
presentar una proposta.
Cal posar de manifest que aquest equip proposat es coordinarà en tot moment, amb
l'equip de professionals de l'Ajuntament d’Argentona, i s'atendran a les instruccions que
aquests indiquin.
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-10 Criteris d’adjudicació:
Per la fase de selecció (FASE 1) els previstos a la clàusula dissetena del plec de bases.
Per la fase de valoració del concurs (FASE 2) els previstos a la clàusula dinovena del plec de
bases.
-11 Condicions particulars per l’execució del contracte: Les previstes en el plec de bases.
-12 Presentació de les ofertes
El termini per presentar sol· licituds de participació al present concurs serà de trenta (35)
dies naturals, comptats des de la data d’enviament de l’anunci de licitació a l’Oficina de
Publicacions de la Unió Europea. No obstant això, si l’últim dia del termini és inhàbil, aquest
s’ha d’entendre prorrogat al primer dia hàbil següent.
D'acord amb allò previst a l'article 185 LCSP, el número de sol·licitants convidats a
presentar la seva proposta en el concurs serà limitat a 5, una vegada aplicats els criteris de
selecció establerts en el present plec.
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Aportació del document de compromís de col·laboració: El participant haurà de signar una
carta de compromís de col·laboració amb cadascun dels especialistes abans indicats,
signada pels especialistes manifestant el seu compromís en col·laborar amb el participant
en cas de que el mateix resultés guanyador del concurs.
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En conseqüència, el procediment es divideix en dues fases:
1.- Fase de selecció prèvia dels candidats (Fase 1): D'entre els sol·licitants a participar en
el procediment que siguin vàlidament acceptats, l’òrgan de contractació, vista la proposta
del Jurat, seleccionarà a 5 candidats en base als criteris establerts a la clàusula setzena i
dissetena, sempre que això sigui possible. Format el grup de candidats, l’òrgan de
contractació invitarà als admesos per escrit, a fi de que presentin les seves proposicions en
el termini assenyalat a la invitació, que serà de 35 dies naturals. Quan el número de
candidats que compleixin els criteris de selecció sigui inferior a 5, l’òrgan de contractació
podrà, si ho considera oportú, continuar el procediment amb els que reuneixin les
condicions exigides, encara que sigui inferior a 5, sense que es pugui convidar a altres que
no hagin sol·licitat participar en el concurs, o a candidats que no compleixin les condicions.
2.- Fase d'adjudicació del concurs (Fase 2): Els candidats convidats presentaran les seves
proposicions en la forma legalment establerta a la clàusula divuitena d'aquest plec. Una
vegada presentades les proposicions, el Jurat procedirà a l'examen i valoració de les
proposicions, a la seva classificació tenint en consideració els criteris de valoració
establerts a la clàusula dinovena del present Plec, i les elevarà a l’òrgan de contractació.
Coneguda la decisió del Jurat, l’Òrgan de contractació procedirà a l'adjudicació del
contracte objecte del present Plec de Bases (Estudis previs i avantprojecte) que haurà de
ser motivada si no s'ajusta a la proposta o propostes del Jurat.
Els concursants seleccionats que hagin estat objecte d'invitació a participar en la Fase 2
presentaran la seva proposició en el termini assenyalat a la invitació que serà, no inferior
a trenta (35) dies naturals, a comptar des de la rebuda de la invitació.
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Les proposicions presentades tora de termini establert no seran admeses sota cap
concepte ni en cap circumstancia.
Els concursants seleccionats hauran de presentar les seves propostes d'acord amb allò
previst al present Plec de Bases i d'acord amb la documentació i requisits que
s’especifiquin a la carta d'invitació.
La proposta tècnica i documentació a que fa referencia la present clàusula es presentarà
de forma anònima, per tal de garantir el secret de l’autoria, amb un lema que
lliurement triï el concursant. Els concursants hauran de ser especialment curosos
amb aquesta condició, de forma que la inclusió del nom del concursant o altra
especificació que permeti la seva identificació comportarà l'exclusió immediata del
concurs.
El Secretari del Jurat vetllarà perquè es respectin en tot moment les característiques del
concurs i l'anonimat.
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Als concursant seleccionats a la Fase 2 se'ls convidarà, simultàniament i per escrit, a
presentar les seves propostes per participar en aquesta fase.
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a) Documentació i presentació d’ofertes que cal presentar:
Per la fase de selecció (FASE 1) els previstos a la clàusula setzena del plec de bases.
Per la fase de valoració del concurs (FASE 2) els previstos a la clàusula divuitena del plec de
bases.
Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament d'Argentona.
b) Lloc: carrer Gran, 59
c) Data: Les dates d’obertures dels sobres són les indicades en el perfil del contractant.
-13 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o castellà
-14 Recurs
Son susceptibles de recurs especial en matèria de contractació les actuacions previstes a
l’article
44.1. de la LCSP.
Aquest recurs té caràcter potestatiu i s’interposarà davant el Tribunal Català de Contractes
del Sector Públic.
Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos
administratius ordinaris.
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Argentona, a la data de la signatura digital
L’Alcalde
Eudald Calvo Català
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