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EH/RJ Exp. 2019/0009208

ANUNCI
Del Consorci del Patrimoni de Sitges pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
serveis (exp. 2019/0009208)
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona/Consorci del Patrimoni de Sitges.
b) Número d’identificació: 800084003
c) Dependència que tramita l'expedient: Servei 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: 2019/0009208
2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Diputació de Barcelona.
b) Domicili: c/ Londres, 55, 5a planta.
c) Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08036
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 934022564
f) Fax: 934020647
g) Adreça electrònica: scon.publicitat@diba.cat
h) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://seuelectronica.diba.cat
i) Data límit d'obtenció de documents i informació: De dilluns a divendres laborables i
fins el dia 13 de maig de 2019
Horari d’atenció: De 9 a 14 hores.
3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de transport d’obres d’art, amb concentració i
dispersió (parcial), manipulació, embalatge i reembalatge, de l'exposició
"Realismes a Catalunya” del Consorci del Patrimoni de Sitges.
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lots i número de lots/d’unitats: No
d) Lloc d’execució: Vegeu la clàusula 2.17 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
e) Termini d’execució: El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada que
anirà del 17 de juny de 2019 al 4 de novembre del 2019.
f) Codi CPV: 92521100 i 60100000-9.
g) Codi NUTS: ES511
h) En cas de contractes periòdics, calendari estimat: No
4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Serveis
b) Tramitació: Ordinària
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c)
d)
e)
f)

Procediment: Obert simplificat sumari amb un únic criteri.
S’aplica un acord marc: No
S’aplica una subhasta electrònica: No
S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: No

5. Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 24.177,25 euros sense IVA.
6. Admissió de variants: No
7. Garanties
Provisional: No s’exigeix.
Definitiva: No s’exigeix.
8. Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència:
El licitador haurà de complir les condicions següents:
a) Solvència econòmica i financera:
Mitjans :
Volum anual de negocis, en els últims tres (3) anys finalitzats.
Import mínim:
Per un import mínim de 300.000,00 € en algun dels tres (3) exercicis
esmentats.
Acreditació documental:
Atès que cal contractar una empresa específicament especialitzada en
l’embalatge i el transport d’obres d’art, que assumeixi el conjunt
d’aquestes tasques, empresa important, malgrat que l’import del
contracte sigui reduït respecte al volum de negoci que se li exigeix, ja
que els dies d’execució física son molt pocs, i d’aquí l’aparent divergència
entre el volum anual de negocis, en els últims tres (3) anys finalitzats,
d’un import mínim de 300.000,00 € en algun dels tres (3) exercicis
esmentats – pel què fa a la solvència econòmica i financera - , i els
serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa dels que
constitueixen l’objecte del contracte en el curs que es demanen: com a
màxim, els últims tres (3) anys, en la que s’indiqui l’import mínim de
30.000,- €, import de l’ordre de la present contractació – pel què fa a la
solvència professional o tècnica.
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Vist el damunt dit, es demanen els comptes anuals aprovats i dipositats
en el Registre Mercantil, si l’empresari hi estigués inscrit; en cas contrari,
pels dipositats en el registre oficial en què 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.
b) Solvència professional o tècnica:
Els Codis CPV que corresponen són 92521100 Serveis d’exposició de
Museus i 60100000-9 Transport per carretera.
En els contractes de serveis, la solvència tècnica o professional dels
empresaris s'ha d'apreciar tenint en compte els seus coneixements
tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, cosa que s'ha d'acreditar, segons
l'objecte del contracte, mitjançant una relació dels principals serveis o
treballs realitzats d’igual o similar naturalesa dels que constitueixen
l’objecte del contracte en el curs, com a màxim, els últims tres (3) anys,
en la que s’indiqui import (mínim de 30.000,- €), dates i el destinatari,
públic o privat, dels mateixos.
Els serveis o treballs efectuats s'han d'acreditar mitjançant certificats
expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una
entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, si manca aquest certificat,
mitjançant una declaració de l'empresari; si s'escau, aquests certificats
han de ser comunicats directament a l'òrgan de contractació per
l'autoritat competent.
c) Personal d’adscripció
Per a l’embalatge i el desembalatge durant la “concentració”, seran
necessaris quatre tècnics especialitzats durant dues jornades.
Aquest grup estarà format per dos binomis de tècnic i tècnic especialista.
Per a l’embalatge de peces a retornar i la “dispersió”, dos tècnics durant
una jornada.
Aquest grup estarà format per un binomi de tècnic i tècnic especialista.
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L’equip ha d’estar format per un mínim de quatre tècnics i tècnics
auxiliars especialitzats en trasllats d’obres d’art. Per aquest motiu,
s’exigirà la participació en la licitació a aquelles empreses que demostrin
aquesta especialització prèvia.
Tres conductors amb carnet C que no formaran part de l'equip de
muntatge i desmuntatge a sales.
S’acreditarà la condició de tècnic i tècnic especialitzat mitjançant
l’aportació de l’experiència professional realitzada en aquestes tasques i
els cursos de formació especialitzada en les mateixes, tan externs com
interns impartits per la pròpia empresa.
d) Acreditació professional
L'experiència professional pot ser acumulativa entre els membres del
personal.
L'experiència professional mínima del personal de la present licitació ha
de ser:









El Coordinador Responsable designat haurà gestionat un mínim de
3 serveis de transport per exposicions d'art amb un total de 90 o
més obres d'art.
El Tècnic de Registre designat haurà exercit de Registre en un
mínim de 5 desembalatges o reembalatges per a exposicions d'art
amb 50 o més obres d'art.
El cap d'equip haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en
el desembalatge i manipulació d'obres d'art.
La resta dels membres de l'equip tindran una experiència mínima
de 2 anys en el desembalatge i manipulació d'obres d'art o bé
haver realitzat 3 serveis de transport per a exposicions.
Una persona exercirà de recurs preventiu i posseirà la formació de
nivell bàsic de seguretat i salut laboral d'un mínim de 30 hores,
en virtut d’allò que s’estableix en el Reial Decret 39/1997 de
Serveis de Prevenció, o títol equivalent o superior. Aquesta
persona pot ser una de les de l'equip desplaçat al museu, destinat
al projecte.
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S’acreditarà un mínim de 3 conductors amb carnet C que no
formaran part de l'equip de muntatge i desmuntatge a sales.

e) Acreditació material
De conformitat amb allò que es disposa en l'article 90.1.b) de la LCSP,
les unitats i instal·lacions tècniques, integrades, o no, en l'empresa
participant en el contracte, especialment, les encarregades del control de
qualitat, han de tenir les característiques i les capacitats mínimes
següents:




L'empresa ha d'acreditar una flota mínima de dos camions de
3.500 kg, i de dos vehicles de menys de 3.500 kg per poder
accedir a la porta del museu ; ambdós categories de menys de 12
metres de llargada, de conformitat amb allò que es determina en
la clàusula 5 del PPT.
L'empresa haurà d'acreditar un mínim d'un magatzem amb
cambra de seguretat per obres d'art, quins requeriments mínims
seran :
o
o
o
o

Control de seguretat amb circuit de videovigilància i alarma
connectada i controlada 24 hores des d'una central receptora.
Climatització de temperatura i humitat amb sistema mecànic
de control.
Sistema de detecció i extinció d'incendis.
Accés controlat amb porta de seguretat blindada.

Aquestes condicions tenen caràcter d'obligació essencial i el seu
incompliment serà objecte d’exclusió.
A l’inici del contracte el contractista haurà d’haver presentat una relació de
nom i cognoms de totes les persones, adscrites a l’execució del contracte, i
número del DNI a més de la data d’ingrés a l’empresa, fent constar la
conformitat dels interessats en la cessió de les referides dades al Consorci
del Patrimoni de Sitges.

9. Condicions particulars per l’execució del contracte: Vegeu la clàusula 2.2 del
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
10. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix
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11. ACP aplicable al contracte? Sí
12. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 20 de maig de 2019 a les 14:00 hores.
b) Presentació d’ofertes:
1)Presentació Electrònica: S’acceptarà únicament la presentació electrònica.
c) S’utilitzen les comandes electròniques: No
d) S’accepta la facturació electrònica: Sí
e) S’utilitza el pagament electrònic: Sí
13. Obertura de proposicions
a) Entitat: Diputació de Barcelona
b) Lloc: c/ Londres, 55, planta cinquena, Barcelona
c) Data: 23 de maig de 2019
d) Hora: A partir de les 12:00 hores.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions
no és públic.
f) Termini durant el qual el licitador resta obligat a mantenir l’oferta: Dins el termini de
15 dies a comptar des de la data d’obertura de les ofertes rebudes.
14. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o castellà.
15. Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Consorci del Patrimoni de Sitges.
b) Adreça: C/Davallada, 12, 3a planta, Edifici Miramar, Sitges.
c) Termini per presentar recurs:
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, heu d'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.
16. 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

2019/0009208
Anunci
Anunci licitació Annex III contractació Transport d'obres d'art, amb
concentració i dispersió (parcial)

Signatures
Signatari
Maria Elena Hervas Marin (AUT)

Acte
Signa

Data acte
02/05/2019 12:04

Validació Electrònica del document
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Adreça de validació
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