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AJUNTAMENT DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS

Expedient: X2019007451 / COBS2019000033
Assumpte : Contractació
ANUNCI de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols pel qual es fa pública la licitació
d’un contracte de serveis.

Codi de Verificació electrònic: e552221f-2b00-4434-845a-36d97bf50a60

1. Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)
e)

Organisme: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Número d’identificació: 1716090004
Dependència que tramita l'expedient: Departament de Contractació
Tipus de poder adjudicador: Administració pública local
Número d'expedient: COBS2019/033

2. Objecte del contracte. Concurs de projectes, en dues fases, restringit a 5
concursants, subjecte a regulació harmonitzada, i amb intervenció de jurat, per
seleccionar una proposta que servirà de base per a la redacció del projecte bàsic i
executiu de reforma i ampliació del Monestir, del projecte museogràfic i del projecte
d’urbanització de l’entorn per tal d’ubicar-hi el futur Museu Carmen Thyssen de Sant
Feliu de Guíxols, així com els treballs de direcció d’obra durant l’execució
d’aquestes.
CPV 71000000-8 Serveis d’Arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció.
3. Tipus, forma i procediment d’adjudicació. Aquest concurs té la naturalesa d'un
concurs de projectes per procediment restringit, subjecte a regulació harmonitzada,
amb intervenció de jurat, es tramitarà en la modalitat establerta en l’article 183.2.a)
de la LCSP, i estarà dividit en dues fases:
Fase 1. Selecció dels participants: Es farà un primer triatge entre els candidats que es
presentin que compleixin la solvència exigida en el plec de clàusules administratives i
econòmiques particulars. Es convidarà a un màxim de 5 participants, d’acord amb els
criteris de selecció establerts en la clàusula 16a del Plec de condicions.
Fase 2. Selecció d’una proposta d’intervenció: Es seleccionarà una proposta
d’intervenció d’entre les propostes presentades en la fase anterior, d’acord amb els
criteris de valoració establerts en la clàusula 16a del Plec.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols adjudicarà a l’equip guanyador del concurs de
projectes el contracte de serveis de redacció del projecte, mitjançant procediment
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negociat, sense publicitat, de conformitat amb el que disposa l’article 168.d) de la
LCSP.
Així mateix, l’Ajuntament es reservarà el dret, durant 3 anys, d’adjudicar la direcció de
l’obra a l’empresa que hagi resultat adjudicatària de la redacció del projecte executiu.
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4. Termini d’execució. Les fases i la durada de cadascuna de les fases del contracte de
serveis, es troben recollides i especificades en el punt 8è de les prescripcions tècniques
del contracte.
5. Pressupost base de licitació. S’estableix el següent import, que servirà de base de
licitació: 278.293,39 euros (IVA a part), desglossat en:
Servei
Redacció de projecte
Direcció d'obra

Import de licitació (IVA a part)
184.793,39 €
93.500,00 €

Primes de participació. Els concursants seleccionats que participin en la segona
fase rebran una prima de participació per import de 3.000,00 € (IVA a part).
Aquesta quantitat inclou tota la imposició derivada del treball i es practicaran les
retencions que procedeixen segons la normativa que regula l’IRPF.
En el cas de la proposta guanyadora, la prima de participació es considerarà a
compte dels honoraris finals del contracte de serveis que es pugui adjudicar
6. Règim de garanties. S’estableix el següent règim de garanties:
20.1. Fase de concurs: D'acord amb la naturalesa del concurs, no es preveu la
constitució de garantia.
20.2 Fase d’adjudicació del contracte de serveis (procediment negociat):
20.2.a Garantia provisional. No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de
conformitat amb allò que disposa l’article 106 LCSP.
20.2.b Garantia definitiva. L’adjudicatari haurà de dipositar a l’Ajuntament,
inicialment, una garantia definitiva del 5% de l’import d’adjudicació.
L’adjudicatari haurà de constituir una segona garantia definitiva, corresponent al 5%
de l’import d’adjudicació del contracte de direcció de les obres.
7. Solvència econòmica i tècnica. El licitador proposat com a adjudicatari haurà
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d’acreditar la seva solvència econòmica i/o financera i tècnica i/o professional,
acreditant el compliment dels requisits específics que s’estableixen en la clàusula
11a del Plec de condicions.
8. Termini de presentació d’ofertes. S’estableix un termini de 30 dies naturals per
presentar les sol·licituds de participació, a comptar a partir de la data d’enviament
de l’anunci de licitació a l’oficina de publicacions en el Diari Oficial de la Unió
Europea.
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9. Forma de presentació de la documentació.
La presentació de les sol·licituds es farà de forma presencial al Registre General
d’Entrada de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, i d’acord amb el previst a la
clàusula 14ª del Plec. En cas que la proposició es presenti per correu postal, el
licitador haurà d’anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de la sol·licitud de
participació el mateix dia, considerant únicament com a vàlides les notificacions
realitzades mitjançant fax al número 972 326917, telegrama, o correu electrònic a
plecs@guixols.cat
10. Perfil de contractant. Tota la documentació i actes que afectin al contracte es
publicaran en el Perfil de contractant de l’Ajuntament:
http://ciutada.guixols.cat/perfil-contractant
11. Obertura de proposicions. En el perfil de contractant es publicaran les
convocatòries de les reunions del jurat que es constitueixi a tal efecte.
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Sant Feliu de Guíxols, 12 de juny de 2019
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