ANUNCI DE LICITACIÓ
Es convoca licitació per a l’adjudicació del procediment obert simplificat del contracte relatiu a
les “obres del nou accés al Recinte de Sant Pau des del carrer Sant Quintí, a Barcelona”.
NÚM. DE EXPEDIENT: LICFP 21-01
1. Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entitat: Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Domicili: Carrer Sant Antoni Maria Claret 167, Barcelona
Localitat i codi postal: 08025
Telèfon: 93.553.79.70
Fax: 93.553.79.77
Perfil del contractant: Perfil del Contractant de la Fundació Privada de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, integrat a la Plataforma de Contractació pública de la Generalitat
de Catalunya a la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=1&keywo
rd=sant+pau&reqCode=viewDetail&idCap=4372858&department=17000&

g) Direcció de correu electrònic: contractacio@fundaciosantpau.cat
h) Tipo de poder adjudicador i principal activitat:
Aquesta entitat és, als efectes de l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), un poder adjudicador que no té la
consideració d’Administració Pública. Aquesta condició subjectiva determina el règim
d’aplicació a l’entitat de l’esmentada norma, de conformitat amb el Llibre Tercer de la
mateixa Llei.
El contracte, atenent a la naturalesa jurídica d’aquesta Entitat, és qualifica de contracte
privat, regint-se en quant a la preparació i adjudicació per les disposicions aplicables de
la LCSP i en quant al seus efectes i extinció per les normes de dret privat i aquelles normes
a les que es refereix el paràgraf primer de l’article 319 en matèria mediambiental, social
o laboral (articles 201 de la LCSP); de condiciones especials d’execució (article 202 de la
LCSP); de modificació del contracte (articles 203 a 205 de la LCSP); de cessió i
subcontractació (articles 214 a 217 de la LCSP); de racionalització tècnica de la
contractació (articles 218 a 228 de la LCSP); de les condicions de pagament establertes
als apartats 4rt. de l’article 198, 4rt. de l’article 210 i 1er. de l’article 243, així com per la
causa de resolució del contracte referida a la impossibilitat d’executar la prestació en els
termes inicialment pactats, quan no sigui possible modificar el contracte conforme als
articles 204 i 205 de la LCSP.
En virtut d’allò previst a l’article 44.6 de la LCSP, contra el present anunci de licitació es podrà interposar recurs d’alçada davant del
Departament de davant de la direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació al Perfil de contractant de la Fundació. El termini màxim per dictar
i notificar la resolució del recurs serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, es podrà entendre
desestimat.
Contra la desestimació expressa o per silenci del recurs d’alçada, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels
Jutjats contenciós administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació
corresponent (si la resolució és expressa) o en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà del dia en que el referit recurs s’entengui
desestimat per silenci
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CPV:
45000000-7: Treballs de construcció.
45233226-9: Treballs de construcció de vies d’accés.

2. Objecte del contracte:
a) L’objecte del contracte és la realització de les obres d’obertura d’un vial que comuniqui
la part interior del Recinte de Sant Pau amb el carrer Sant Quintí, a l’alçada del carrer del
Trobador, tal i com figura al Pla Especial per a la concreció dels usos dels nous
equipaments (7a), l’ordenació i volumetries, a l’àmbit del Recinte de la Fundació Privada
de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
b) Tipologia: Atenent al contingut de les prestacions objecte de licitació, s’ha de qualificar
el contracte com d’obres, d’acord amb el que s’estipula en l’article 13 “Contractes
d’Obres” de la LCSP, en el sentit que per obra s’entén “el resultat d’un conjunt de treballs
de construcció o enginyeria civil, destinats a complir per si mateixos una funció econòmica
o tècnica, que tingui per objecte un bé immoble”.
El procediment de contractació, s’executarà seguint les indicacions que es disposa en els
apartats 1 a 4 de l’article 159 de la LCSP, adjudicant-se a través del procediment obert
simplificat. Es donen compliment a totes les circumstàncies necessàries per la seva
aplicació, tal i com consta descrit en l’informe justificatiu en el seu apartat XII.
c) Divisió per lots i número: NO
d) Lloc d’execució: Barcelona ciutat. Recinte de Sant Pau.
e) Termini d’execució: La durada inicial del contracte és de 5 mesos, establint-se de comú
acord la data d’inici.
f)

Quedaran excloses de la licitació aquelles proposicions que presentin un termini superior
al de licitació. L’acta d’inici d’obra i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treballs, amb els efectes que en les aprovacions es determinin, s’entendran
integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert simplificat
c) Forma adjudicació: No harmonitzat
4. Pressupost de licitació: 262.935,14.-€ (IVA exclòs), que es correspon amb el següent
desglossament:
En virtut d’allò previst a l’article 44.6 de la LCSP, contra el present anunci de licitació es podrà interposar recurs d’alçada davant del Departament de
davant de la direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en el termini d’un mes a comptar
des del dia següent a la publicació al Perfil de contractant de la Fundació. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs serà de tres mesos.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, es podrà entendre desestimat.
Contra la desestimació expressa o per silenci del recurs d’alçada, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació corresponent (si la resolució és
expressa) o en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà del dia en que el referit recurs s’entengui desestimat per silenci
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Concepte

Import (IVA exclòs)

IVA

Import total (IVA inclòs)

Pressupost base de
licitació

262.935,14.-€

55.216,38.-€

318.151,52.-€

Aquesta licitació compta amb una subvenció de l’Ajuntament de Barcelona, Districte d’HortaGuinardó (Exp. Núm 18S16320), aprovada per acord de col·laboració entre l’Ajuntament de
Barcelona i la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i té com a objecte executar
la primera fase del nou passeig de vianants que unirà, transversament, el C/Cartagena i Sant Quintí,
d’acord amb el Pla Especial Vigent, creant un nou pas pels ciutadans a través del recinte històric de
Sant Pau.
La durada del conveni, es va establir inicialment per el període comprès entre el 1 de desembre de
2019 i el 31 de desembre de 2020. Si bé en data 29 de desembre de 2020 es va acordar la seva
ampliació fins al 31 de desembre de 2021.
5. Valor estimat del contracte: 289.228,65.-€ (IVA exclòs), que es correspon amb el següent
desglossament:
Concepte

Import (IVA exclòs)

Pressupost base de licitació total

262.935,14.-€

Possibles modificat (10%)

26.293,51.-€

Valor estimat del contracte

289.228,65.-€

6. Garantia provisional: NO
7. Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs (veure clàusula 15 del present Plec).
8. Obtenció de la documentació i informació: Perfil del Contractant de l’entitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=1&keyword=sant
+pau&reqCode=viewDetail&idCap=4372858&department=17000&
9. Requisits específics del contractista: veure clàusula 6
10. Criteris d’adjudicació:

A.-CRITERIS DE VALORACIÓ OBJECTIVA
En virtut d’allò previst a l’article 44.6 de la LCSP, contra el present anunci de licitació es podrà interposar recurs d’alçada davant del Departament de
davant de la direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en el termini d’un mes a comptar
des del dia següent a la publicació al Perfil de contractant de la Fundació. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs serà de tres mesos.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, es podrà entendre desestimat.
Contra la desestimació expressa o per silenci del recurs d’alçada, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació corresponent (si la resolució és
expressa) o en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà del dia en que el referit recurs s’entengui desestimat per silenci
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(fins a un màxim de 100 punts)
A.1.-) Oferta econòmica: màxim 60 punts
El licitador presentarà oferta pel preu base de licitació. S’assignarà la màxima puntuació al
licitador, que ofereixi el preu més baix (IVA exclòs) i a la resta d’ofertes s’assignaran
proporcionalment aplicant la següent fórmula:

𝑃𝑃𝑃𝑃 = �
On:
Pi :
Oi:
OT:
Omin:
Pmax:

(𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝑂𝑂𝑂𝑂)
. 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
(𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝑂𝑂𝑂𝑂)

Puntuació de l’oferta valorada
Oferta valorada
Valor de licitació (262.935,14 €)
Oferta mínima
Puntuació màxima (en aquest cas 60 punts)

La puntuació econòmica s’arrodonirà al quart decimal.
Criteris per apreciar la presumpció d’oferta anormal o desproporcionada
Per determinar aquelles ofertes que puguin ser presumptament anormal o desproporcionades
es calcularà la Om (Oferta mitja) com la suma de totes les ofertes dividit pel numero d’ofertes
presentades i es calcularà la desviació de l’oferta de la següent forma:
1) Si el nombre de licitadors resultants a tenir en compte per al càlcul de la mitjana és
superior a 10, llavors es seguirà el següent procediment per al càlcul de la mitjana (Om)
de les ofertes:
- Es prescindirà de l'oferta més baixa (OMB1) sempre que sigui inferior en més del 5% a
la segona oferta més baixa (OMB2) és a dir, quan OMB1 < 0,95 * OMB2
- Es prescindirà de l'oferta més alta (OMA1) sempre que sigui superior en més del 5% a la
segons oferta més alta (OMA2) és a dir, quan OMA1 > 1,05 * OMA2
2) Si el nombre de licitadors resultants a tenir en compte per al càlcul de la mitjana és
superior a 20, llavors es seguirà el següents procediment per al càlcul de la mitjana
(Om) de les ofertes:
- Es prescindirà de l'oferta més baixa (OMB1) sempre que sigui inferior en més del 5% a
la tercera oferta més baixa (OMB3) és a dir, quan OMB1 < 0,95 * OMB3
- Es prescindirà de la segona oferta més baixa (OMB2) sempre que sigui inferior en més
del 5% a la tercera oferta més baixa (OMB3) és a dir, quan OMB2 < 0,95 * OMB3
- Es prescindirà de l'oferta més alta (OMA1) sempre que sigui superior en més d'un 5% a
la tercera oferta més alta (OMA3) és a dir, quan OMA1 > 1,05 * OMA3
- Es prescindirà de la segona oferta més alta (OMA2) sempre que sigui superior en més
d'un 5% a la tercera oferta més alta (OMA3) és a dir, quan OMA2 > 1,05 * OMA3
Un cop determinada l’oferta mitjana (Om), la desviació de l’oferta analitzada serà el resultat del
següent càlcul:
En virtut d’allò previst a l’article 44.6 de la LCSP, contra el present anunci de licitació es podrà interposar recurs d’alçada davant del Departament de
davant de la direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en el termini d’un mes a comptar
des del dia següent a la publicació al Perfil de contractant de la Fundació. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs serà de tres mesos.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, es podrà entendre desestimat.
Contra la desestimació expressa o per silenci del recurs d’alçada, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació corresponent (si la resolució és
expressa) o en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà del dia en que el referit recurs s’entengui desestimat per silenci
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Desviació de l’oferta analitzada
Oferta analitzada
Oferta mitja
Valor de licitació

𝑑𝑑𝑑𝑑 = −

𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑂𝑂𝑂𝑂

Totes aquelles ofertes (O), la desviació (d) de les quals sigui més gran que 0,1 (d > 0,1) seran
considerades presumptament anormals o desproporcionades.
En cas de que es descartin ofertes:
En el cas de que una o varies ofertes siguin descartades per no justificar suficientment la seva
presumpta temeritat, les puntuacions finals es realitzaran considerant la Omin com la oferta
mínima de totes les ofertes acceptades.
En el cas de que una o varies ofertes siguin descartades per no justificar suficientment la seva
presumpta temeritat, el càlcul de les desviacions (di) no es tornarà a repetir i per tant no es
calcularà de nou.
A.2.-) Ampliació de garantia: màxim 10 punts
El licitador presentarà una ampliació del anys de garantia per sobre dels 2 exigits en aquesta
licitació. Els punt s’adjudicaran de la següent manera:
𝑃𝑃𝑃𝑃 = �

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
. 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

On:
Pi:
Puntuació de l’oferta valorada
AGi:
Mesos d’ampliació de termini de garantia respecte als especificats al plec (24 mesos)
AGmax: Mesos d’ampliació de termini de garantia màxim dels licitadors
Pmax: Puntuació màxima (en aquest cas 10 punts)
A.3.-) Experiència addicional acreditada dels perfils de Cap d’Obra, Delegat/da d’Obra i tècnic de
Prevenció d’obra: màxim de 25 punts
IMPORTANT: Ateses les característiques de l’obra s’ha optat per introduir l’experiència de l’equip
encarregat de l’execució del contracte com a criteri d’adjudicació, ja que la qualitat del personal
afecta de manera significativa a l’execució del contracte.
Aquesta obra presenta diverses particularitats degut a la complexitat dels edificis situats al voltant
de l’àmbit afectat, el Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l’Institut de Recerca i la Casa de
Convalescència, fruit dels seus usos o de la seva protecció patrimonial, per aquesta raó
En virtut d’allò previst a l’article 44.6 de la LCSP, contra el present anunci de licitació es podrà interposar recurs d’alçada davant del Departament de
davant de la direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en el termini d’un mes a comptar
des del dia següent a la publicació al Perfil de contractant de la Fundació. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs serà de tres mesos.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, es podrà entendre desestimat.
Contra la desestimació expressa o per silenci del recurs d’alçada, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació corresponent (si la resolució és
expressa) o en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà del dia en que el referit recurs s’entengui desestimat per silenci
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l’experiència de l’equip juga un paper important per reduir els problemes de sorolls i moviment
de vehicles que interferirien en el veïnat i la logística de l’Hospital.
Seguint l’argumentació exposada anteriorment es configura aquest apartat com a escreix de
solvència i per tant les obres a acreditar hauran de ser diferents a les aportades per a l’empresa
en l’apartat de solvència tècnica.
A.3.1.- Delegat/da d’obra:

Tipologia d’obres: Urbanització, ajardinament,
vials/carrers o espais públics exteriors
DELEGAT/DA D’OBRA

Número
d’execucions

La persona proposada com a Delegat/da d’Obra hagi
fet aquesta funció en obres de la tipologia indicada,
amb un import de PEM entre 100.000 i 250.000 €
(màxim 3)
La persona proposada com a Delegat/da d’Obra hagi
fet aquesta funció en obres de la tipologia indicada,
amb un import de PEM entre 250.000 i 500.000 €
(màxim 3)
La persona proposada com a Delegat/da d’Obra hagi
fet aquesta funció en obres de la tipologia indicada,
amb un import de PEM entre 500.000 i 1.000.000 €
(màxim 3)
La persona proposada com a Delegat/da d’Obra hagi
fet aquesta funció en obres de la tipologia indicada,
amb un import de PEM superior a 1.000.0000 (màxim
3)

Punts per execució
Màxim 15 punts
0,5 punt per cada obra
(màxim 1,5 punts)
1 punts per cada obra
(màxim 3 punts)
1,5 punts per cada
obra (màxim 4,5
punts)
2 punts per cada obra
(màxim 6 punts)

L’acreditació de l’execució d’aquetes obres es farà mitjançant l’aportació de CERTIFICAT DE BONA
EXECUCIÓ que hauran de ser expedits per l’empresa promotora (titular) de les obres i certificar la
correcta i satisfactòria execució dels treballs.
En aquest certificat hi hauran de constar com a mínim les següents dades:








Nom, càrrec i empresa titular de les obres (promotor)
Títol de l’obra o descripció
Emplaçament
Nom de l’empresa executora de les obres (empresa licitant d’aquest concurs)
Nom del delegat/da d’obra proposat, i detallant la seva funció a l’obra en concret
Any/s d’execució del treball
PEM final de l’obra executada

Aquesta declaració haurà d’estar signada pel representant legal de l’entitat contractant (titular promotor)

En virtut d’allò previst a l’article 44.6 de la LCSP, contra el present anunci de licitació es podrà interposar recurs d’alçada davant del Departament de
davant de la direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en el termini d’un mes a comptar
des del dia següent a la publicació al Perfil de contractant de la Fundació. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs serà de tres mesos.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, es podrà entendre desestimat.
Contra la desestimació expressa o per silenci del recurs d’alçada, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació corresponent (si la resolució és
expressa) o en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà del dia en que el referit recurs s’entengui desestimat per silenci
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IMPORTANT: Els certificats de bona execució que es presentin hauran de seguir el model establert
als annexos del PCP. Els certificats de bona execució hauran de ser signats, en tot cas, pel
responsable de l’empresa promotora de l’obra.
A.3.2.- Cap d’obra:

Tipologia d’obres: Urbanització, ajardinament,
vials/carrers o espais públics exteriors
CAP D’OBRA

Número
d’execucions

Punts per execució
Màxim 10 punts

La persona proposada com a Cap d’obra hagi fet
aquesta funció en obres de la tipologia indicada amb
un import de PEM entre 100.000 i 250.000 € (màxim 4)

0,25 punt per cada
obra (màxim 1 punts)

La persona proposada com a Cap d’obra hagi fet
aquesta funció en obres de la tipologia indicada amb
un import de PEM entre 250.000 i 800.000 € (màxim 3)
La persona proposada com a Cap d’obra hagi fet
aquesta funció en obres de la tipologia indicada amb
un import de PEM entre 500.000 i 1.000.000 € (màxim
3)
La persona proposada com a Cap d’obra hagi fet
aquesta funció en obres de la tipologia indicada amb
un import de PEM superior a 1.000.0000 (màxim 3)

0,5 punts per cada
obra (màxim 1,5
punts)
1,0 punts per cada
obra (màxim 3 punts)
1,5 punts per cada
obra (màxim 4,5
punts)

L’acreditació de l’execució d’aquetes obres es farà mitjançant l’aportació de CERTIFICAT DE BONA
EXECUCIÓ que hauran de ser expedits per l’empresa promotora (titular) de les obres i certificar la
correcta i satisfactòria execució dels treballs.
En aquest certificat hi hauran de constar com a mínim les següents dades:








Nom, càrrec i empresa titular de les obres (promotor)
Títol de l’obra o descripció
Emplaçament
Nom de l’empresa executora de les obres (empresa licitant d’aquest concurs)
Nom del Cap d’obra proposat, i detallant la seva funció a l’obra en concret
Any/s d’execució del treball
PEM final de l’obra executada

Aquesta declaració haurà d’estar signada pel representant legal de l’entitat contractant (titular promotor).
IMPORTANT: Els certificats de bona execució que es presentin hauran de seguir el model establert
als annexos del PCP. Els certificats de bona execució hauran de ser signats, en tot cas, pel
responsable de l’empresa promotora de l’obra.

En virtut d’allò previst a l’article 44.6 de la LCSP, contra el present anunci de licitació es podrà interposar recurs d’alçada davant del Departament de
davant de la direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en el termini d’un mes a comptar
des del dia següent a la publicació al Perfil de contractant de la Fundació. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs serà de tres mesos.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, es podrà entendre desestimat.
Contra la desestimació expressa o per silenci del recurs d’alçada, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació corresponent (si la resolució és
expressa) o en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà del dia en que el referit recurs s’entengui desestimat per silenci

F U N D ACIÓ

P RIVAD A

A.3.3.-Tècnic de prevenció d’obra:

Tipologia d’obres: Urbanització, ajardinament,
vials/carrers o espais públics exteriors
TÈCNIC DE PREVENCIO D’OBRA

Número
d’execucions

Punts per execució
Màxim 5 punts

La persona proposada com a Tècnic de Prevenció hagi
fet aquesta funció en obres de la tipologia indicada un
import de PEM entre 100.000 i 250.000 € (màxim 2)

0,25 punt per cada
obra (màxim 0,5
punts)

La persona proposada com a Tècnic de Prevenció hagi
fet aquesta funció en obres de la tipologia indicada
amb un import de PEM entre 250.000 i 500.000 €
(màxim 3)
La persona proposada com a Tècnic de Prevenció hagi
fet aquesta funció en obres de la tipologia indicada
amb un import de PEM entre 500.000 i 1.000.000 €
(màxim 3)

0,5 punts per cada
obra (màxim 1,5
punts)
1,0 punts per cada
obra (màxim 3 punts)

L’acreditació de l’execució d’aquetes obres es farà mitjançant l’aportació de CERTIFICAT DE BONA
EXECUCIÓ que hauran de ser expedits per l’empresa promotora (titular) de les obres i certificar la
correcta i satisfactòria execució dels treballs.
En aquest certificat hi hauran de constar com a mínim les següents dades:








Nom, càrrec i empresa titular de les obres (promotor)
Títol de l’obra o descripció
Emplaçament
Nom de l’empresa executora de les obres (empresa licitant d’aquest concurs)
Nom del Tècnic de Prevenció, i detallant la seva funció a l’obra en concret
Any/s d’execució del treball
PEM final de l’obra executada

Aquesta declaració haurà d’estar signada pel representant legal de l’entitat contractant (titular promotor).
IMPORTANT: Els certificats de bona execució que es presentin hauran de seguir el model establert
als annexos del PCP. Els certificats de bona execució hauran de ser signats, en tot cas, pel
responsable de l’empresa promotora de l’obra.
11. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 15 de març de 2021, a les 14.00 hores.
b) Presentació electrònica: SI, d’acord amb el que es disposa en la disposició addicional 15,
16 i 17 de la LCSP.
c) Documentació que cal presentar: Veure Plec de Clàusules Administratives Particulars
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: D’acord amb
el que s’estipula en l’article 158.6 de la LCSP, de no produir-se l’adjudicació en els terminis
En virtut d’allò previst a l’article 44.6 de la LCSP, contra el present anunci de licitació es podrà interposar recurs d’alçada davant del Departament de
davant de la direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en el termini d’un mes a comptar
des del dia següent a la publicació al Perfil de contractant de la Fundació. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs serà de tres mesos.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, es podrà entendre desestimat.
Contra la desestimació expressa o per silenci del recurs d’alçada, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació corresponent (si la resolució és
expressa) o en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà del dia en que el referit recurs s’entengui desestimat per silenci
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assenyalats per llei (158.2 LCSP), els licitadors tindran el dret a retirar la seva proposició i
a la devolució de la garantia provisional, d’existir aquesta.
e) Admissió de variants: NO
f) Visita d’obra: SÍ. La visita serà opcional, i es durà a terme el divendres dia 05/03/2021 a
les 12:00 h. El Lloc de trobada, serà l’entrada del carrer Sant Antoni Maria Claret, 167 (al
costat caseta de seguretat).
12. Obertures públiques dels sobres:
-

Obertura pública dels sobre número 2 “criteris objectius”, es comunicaran oportunament
en el perfil del contractant de la FP en la plataforma de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya.

13. Despeses anuncis: No procedeix
14. Modificacions: SI. Veure clàusula 21 del PCP.
15. Cessió del contracte: Resta prohibida la cessió dels drets i obligacions dimanants del contracte
a favor d’una tercera persona.
16. Condicions especials d’execució del contracte:
-

-

Consideracions de tipus econòmic i social:
o

El pagament per part del contractista de les factures dels seus
subcontractistes i/o proveïdors derivades de l’execució de les obres objecte
del present Plec s’haurà de fer en el termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de
les operacions comercials. Així mateix, i d’acord amb el que s’estableix al
contracte, l’empresa contractista ha de presentar la documentació que
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les empreses
subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot
cas, una vegada finalitzada l’obra.

o

El compliment de la inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal
amb un país considerat paradís fiscal.

o

L’empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del contracte,
les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en
l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons
el conveni sectorial i territorial que sigui d’aplicació a l’adjudicatari.
L’incompliment de les condicions podrà ser objecte de penalització com a
falta molt greu o fins i tot ser causa de l’extinció del contracte, d’acord amb
l’art. 211.f) de la LCSP.

Obligacions essencials del contracte:

En virtut d’allò previst a l’article 44.6 de la LCSP, contra el present anunci de licitació es podrà interposar recurs d’alçada davant del Departament de
davant de la direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en el termini d’un mes a comptar
des del dia següent a la publicació al Perfil de contractant de la Fundació. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs serà de tres mesos.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, es podrà entendre desestimat.
Contra la desestimació expressa o per silenci del recurs d’alçada, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació corresponent (si la resolució és
expressa) o en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà del dia en que el referit recurs s’entengui desestimat per silenci
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o

El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentant, el
compliment de la qual, en tots els seus termes, tindrà caràcter d’obligació
essencial del contracte.

o

El contractista quedarà obligat a respectar la normativa vigent en matèria de
protecció de dades i, particularment, el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, RGPD) i a la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals (en endavant, LOPDgdd) i aquella normativa que la
desenvolupi, quedant el contractista sotmès a dita normativa.
Aquesta obligació, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 202.1 de
la LCSP, s’estableix com una condició especial d’execució del contracte,
tenint així mateix el caràcter d’obligació contractual essencial,
l’incompliment de la qual es considerarà incompliment d’una obligació
principal del contracte, essent causa de resolució del mateix.

o

L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans
personals i/o materials indicats i compromesos en l’oferta.

18. Subcontractació: L’adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial del contracte.
L’adjudicatària haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt
tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure els
subcontractes, i haurà d’assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la
identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista, i
haurà de justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements
tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i haurà d’acreditar que aquest no està
incurs en prohibició de contractar.

Barcelona, 23 de febrer de 2021.

Josep Mª Coll i Arqué
Tècnic de la unitat de Contractació

En virtut d’allò previst a l’article 44.6 de la LCSP, contra el present anunci de licitació es podrà interposar recurs d’alçada davant del Departament de
davant de la direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en el termini d’un mes a comptar
des del dia següent a la publicació al Perfil de contractant de la Fundació. El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs serà de tres mesos.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, es podrà entendre desestimat.
Contra la desestimació expressa o per silenci del recurs d’alçada, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació corresponent (si la resolució és
expressa) o en el termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà del dia en que el referit recurs s’entengui desestimat per silenci

