INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT I IDONETAT DEL CONTRACTE PER A LA REDACCIÓ
DEL PROJECTE EXECUTIU DE L’EXPOSICIÓ PERMANENT DEL MUSEU NACIONAL
ARQUEOLÒGIC DE TARRAGONA (MNAT)
1. Antecedents
L’edifici del Museu Arqueològic de la plaça del Rei és objecte d’una reforma arquitectònica per tal
d’adequar-lo a la normativa actual. La reforma ha comportat la retirada de pràcticament tota la col·lecció
exposada i la modificació d’alguns espais per tal de donar resposta als requeriments de seguretat. El
promotor de la reforma arquitectònica és el Ministerio de Cultura, titular de l’immoble, i l’Agència Catalana
del Patrimoni Cultural assumeix la nova presentació museogràfica. L’actuació s’emmarca també en el
context de la gestió del Patrimoni Mundial de Tàrraco. Des del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona
(MNAT) s’ha redactat un projecte museogràfic bàsic que respon a la situació actual, és a dir, encaixa en el
Pla Estratègic 2020-2025 de la institució, s’adequa al projecte arquitectònic de data de novembre de 2017 i
actualment en execució, a un nou context econòmic i de gestió, que abasta estrictament l’edifici del Museu
Arqueològic, i a l’oportunitat i necessitat d’actuació en referència a una col·lecció excepcional. El projecte
s’executa amb una previsió d’obertura al públic del museu l’any 2022.

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida
Donat l’abast del projecte, que no es compta amb el personal tècnic ni els recursos necessaris, cal
encarregar un projecte executiu del global de l’actuació, és a dir, museografia, espais de servei i auxiliar,
proposta de recursos multimèdia i proposta gràfica, a una empresa externa.
Aquesta contractació amb tercers s’ha de fer amb respecte als principis d’eficàcia, eficiència, publicitat,
transparència, no discriminació i igualtat de tracte que es preveuen a la Llei 9/2017 de 9 de novembre de
2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP).

3. Objecte:
L’objecte del contracte és la prestació del servei de redacció del projecte executiu de la museografia del
Museu Nacional Arqueològic de Tarragona a partir del projecte museogràfic bàsic annex, redactat pel
MNAT. La prestació del servei es concreta en el disseny i distribució dels continguts museogràfics, dibuix
dels plànols constructius de tots els elements, el projecte d’equipaments i realització multimèdia, i proposta
gràfica global, amb el pressupost desglossat del global del projecte. El servei comprèn també l’elaboració
de tota la documentació necessària que possibiliti l’encàrrec posterior de la seva producció i instal·lació.
La codificació de la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV) és 71242000 (elaboració de
projectes i dissenys, pressupostos) i 92521100 (servei d’exposició en museus).
Qualsevol millora social i / o mediambiental vinculada de forma directa amb qualsevol fase de l'execució
d'aquest cicle productiu, pot esdevenir una millora qualitativa o quantitativa que es pot ponderar amb el
preu del contracte per tal que esdevingui una contractació eficaç i eficient. En aquest sentit, caldrà
considerar la seva incorporació com a criteri d’adjudicació. Altrament, aquestes millores es podran
preveure com condicions especials d’execució del contracte.

4. Justificació de no divisió en lots.
Als efectes del que disposa l'article 99.3 LCSP, no es considera procedent la divisió en lots de l'objecte del
contracte.
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El projecte museogràfic es considera una unitat tot i que inclou conceptes i recursos diferents, siguin
arquitectònics, de disseny o multimèdia. Per això, es considera que ha de ser un sol encàrrec que ho
defineixi, treballi i desenvolupi de forma coherent i cohesionada.
a) Objecte i volum del contracte: l’objecte d’aquest contracte és compon d’una mateixa tipologia i
mateixa funcionalitat, per tant comporten que la seva prestació sigui coordinada i conjunta, el que
fa difícil i innecessari que sigui dividit en lots.
b) Perfil de les licitadores a participar: la licitació s’adreça a un sol perfil d’empresa que pot
englobar la totalitat de l’objecte del contracte.
c) Viabilitat econòmica: en cas de realitzar-se una divisió en lots, la viabilitat econòmica del
contracte, es veuria minvada.
d) Viabilitat tècnica: des del punt de vista tècnic, l’objecte del contracte comporta un ús conjunts i
coordinat, per la qual cosa no recomana la seva divisió en lots.
Per la seves característiques, les prestacions a executar no es consideren susceptibles de realització i
aprofitament individual i funcional de manera que puguin ser executades de forma independent. Altrament,
caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcta execució de les
prestacions que resultaria desproporcionada per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen amb
l’execució del contracte.

5. Pressupost base de licitació.
El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es compromet l'Agència
Catalana del Patrimoni Cultural, és de 79.860 €, IVA inclòs, dels quals 66.000 € corresponen al preu del
contracte i 13.860 € a l’IVA (21%). La previsió de durada del servei és de vuit mesos.
El sistema de determinació del preu és a tant alçat. El pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la
totalitat de l'objecte que integra el contracte, i els preus consignats porten implícits tots els conceptes
previstos.
Per a la determinació del pressupost s’ha seguit el sistema de càlcul que té com a referència el cost global
de la producció del projecte, en aquest cas, 1.500.000 €. Amb aquest sistema s’estima un 10% del preu
destinat a les fases de redacció de projecte i direcció d’obra. D’aquest percentatge, el 30% correspon a la
direcció d’obra i el 70% a les diferents fases de conceptualització i redacció (estudis previs, projecte bàsic,
avantprojecte i projecte executiu). El preu estimat del contracte correspon doncs al sistema de càlcul
estandarditzat, que en aquest cas correspon a 53,3%, que respon a preus de mercat i està en relació als
preus d’anteriors contractes de similars característiques i serveis.
En aquest càlculs i preu final estan incloses totes les despeses que s’hagin de realitzar per al compliment
de les prestacions que es contractin, com ara materials, despeses financeres, transports i desplaçaments,
taxes i tributs o qualsevols altres que es puguin establir o modificar durant la vigència del contracte, sense
que es puguin repercutir com a partida complementària.

6. Valor estimat del contracte
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, així com les
seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat del contracte sense incloure l’impost sobre el
Valor Afegit, als efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat així com l’import total que
podria ser retribuït al contractista, és el següent: 66.000 euros.

7. Imputació al pressupost de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.
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La despesa corresponent a l'exercici 2020 es farà efectiva
757509/D/610000100/4430 Inversions en edificis i altres construccions.

amb

càrrec

a

la

partida

8.- Durada del contracte. Pròrrogues.
La durada inicial del contracte es preveu de sis mesos des de la data de formalització del contracte.
No es preveuen pròrrogues.

9. Criteris d'adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada a cada criteri
respecte del total de criteris a considerar.
Considerant l'objecte del contracte i totes les actuacions que integren el seu cicle de vida, es considera
adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat - preu, incorporar els següents criteris i
amb la proporció que tot seguit s'indica:
A. Criteris avaluables automàticament o amb aplicació de fórmules matemàtiques: 51 punts
A.1. Oferta econòmica: ........................................ 51 punts
B. Criteris avaluables mitjançant judici de valor subjectiu: 49 punts
B.1. Projecte tècnic de servei: .................................. 49 punts

A. Criteris avaluables automàticament o amb aplicació de fórmules matemàtiques: 51 punts
A.1. Oferta econòmica (51 punts)
L’empresa haurà de presentar pressupost total.
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors mitjançant el model d’oferta que consti
en els plecs administratius:
- L’oferta més econòmica que no s’hagi declarat anormal rebrà la puntuació màxima de 51 punts.
- La resta d’ofertes que no s’hagin declarat anormals rebran una puntuació inversament proporcional a la
de l’oferta més econòmica d’acord amb el càlcul següent:
Puntuació de l’oferta: 51 x (Preu de l’oferta més econòmica / Preu de l’oferta que es puntua)
Es considerarà una oferta incursa en valor anormalment baix, als efectes de l’article 149 de la LCSP, quan
la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no són preu estigui per damunt de la suma de les
següents variables a) i b) i que, al mateix temps, la seva oferta econòmica (preu) sigui inferior a la mitjana
de les ofertes econòmiques presentades en un percentatge superior al 5 %.
a)
La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores en els criteris
d’adjudicació que no són preu.
b) El càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor absolut, és a dir, sense tenir
en compte el signe positiu o negatiu, pels criteris que no són preu.

B. Criteris avaluables mitjançant judici de valor subjectiu: 49 punts
B.1. Projecte tècnic de servei: 49 punts
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B.1.1. Currículum dels professionals integrants de l’equip proposat (*). Es valorarà l’experiència i els
treballs en el seu àmbit professional, dins el camp de la museografia, i específicament en la redacció de
projectes executius dels perfils que s’escaiguin.
Fins a un màxim de dues pàgines per CV.
Puntuació: fins a 10 punts.
(*) L’equip proposat ha d’incloure com a mínim, d’acord amb els PPT:
a.
Arquitecte / dissenyador d’arquitectura interior
b.
Museògraf
c.
Realitzador de projectes multimèdia
d.
Enginyer / productor audiovisual
e.
Dissenyador gràfic
f.
Conservador-restaurador, especialista en conservació preventiva
B.1.2. Una memòria tècnica completa de l’àmbit B.3.5 del projecte museogràfic bàsic que inclogui el
desenvolupament de tots els aspectes objecte del contracte: disseny d’espai, disseny mobiliari expositiu i
suports, escenografia, presentació de peces, disseny gràfic, projecte d’il·luminació, proposta tècnica i de
continguts multimèdia, d’acord amb les especificitats recollides en el plec de prescripcions tècniques.
La memòria haurà de tenir un màxim de 10 pàgines escrites i haurà d’anar acompanyada de la
documentació gràfica i/o planimètrica necessària.
Puntuació: fins a 36 punts.
B.1.3. Proposta de de treball i cronograma d’elaboració dels treballs objecte del contracte.
Fins a un màxim de 2 planes escrites, a banda de gràfics.
Puntuació: fins a 3 punts.

10. Procediment d'adjudicació.
Considerant l'import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueixen el seu objecte, així
com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació, es considera que el
més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant un procediment obert, no subjecte a regulació
harmonitzada. L’expedient es tramitarà amb caràcter ordinari.

11. Condicions d'aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses.
Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i
proporcionalitat que han de regir en la contractació administrativa, les condicions d'aptitud mínima que
s’hauran d'exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d'adjudicació són les següents:
Empreses amb plena capacitat d'obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions que siguin
idèntiques o similars a les de l’objecte del contracte que es pretén licitar i que no es trobin en supòsits de
prohibició de contractar.
Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent solvència:
Solvència econòmica i financera:
La solvència econòmica i financera de l’empresari s’haurà d’acreditar pel mitjà següent:
a) Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres darrers disponibles en funció de les dates
de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes per import igual o superior
al valor estimat del contracte (66.000 €).
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Mitjà per acreditar la solvència: aportació dels certificats i documents següents: comptes anuals o
declaració responsable de l’empresari en què indiqui el volum de negocis global de l’empresa.
Solvència tècnica i professional
La solvència tècnica o professional de l’empresari s’haurà d’acreditar pel mitjà següent:
a) Relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual o similar naturalesa als que constitueixen
l'objecte del contracte en el curs de com a màxim els cinc (5) darrers anys, indicant l'import, la data i el
destinatari, públic o privat dels mateixos. Caldrà acreditar un mínim de tres serveis o treballs efectuats de
la mateixa o similar naturalesa.
Per determinar els serveis que són similars als de l'objecte del contracte es tindran en compte els tres
primers dígits dels respectius codis CPV, tal i com disposa l'article 90.1.a) de la LCSP.
S'admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i recursos
d'altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb independència dels
vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostrin que durant la vigència del contracte disposaran
efectivament dels mitjans i solvència d'aquella entitat.
En els contractes no subjectes a regulació harmonitzada, quan el contractista sigui una empresa de nova
creació, entenent per tal la que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica
s’acreditarà per un o diversos dels mitjans a que es refereixen les lletres b) a i) de l'article 90 de la Llei
9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, sense que en cap cas sigui aplicable el que
estableix la lletra a), relatiu a l'execució d'un nombre determinat de serveis.

Classificació empresarial
Amb independència que no sigui obligatòria la classificació empresarial (article 77.1.b, LCSP), les
empreses que acreditin la classificació en els grups següents es consideraran que han acreditat la seva
solvència econòmica i tècnica:
• No hi ha equivalència.
12. Modificacions del contracte.

D'acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan de
contractació només pot modificar el contracte per les causes previstes a l'article 205 i amb els efectes
previstos a l’art. 206 i 207 LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i, si escau, del redactor del
projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document administratiu o resolució
d’autorització de la modificació.

13. Condicions especials d'execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental i
obligacions del contractista.
A) D’acord amb l’article 202.2 de la LCSP, s’estableixen com a condicions especials d’execució de
caràcter social:
.- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període
contractual: L’empresa contractista ha de mantenir, durant tota l’execució del contracte les condicions
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laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el
moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació.
.- L'empresa vigilarà per l'estricte compliment de les mesures de prevenció de riscos laborals en relació
amb els seus treballadors i s'exigirà el compliment del deure de coordinació d'activitats en matèria de
prevenció de riscos en cas de subcontractació, conforme a l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es
desenvolupa l’art.24 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals, per garantir la seguretat i
protecció de la salut en el lloc de treball, conforme a l'estipulat als convenis col·lectius d'aplicació.
.- L’empresa haurà d’emprar efectivament una política de comunicació inclusiva per la qual: a) ha de
garantir que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen llenguatges o imatges
sexistes, que atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, o que
no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i el patrimoni; i b) haurà de fer ús
d’una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó de l’orientació i/o identitat
sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o circumstàncies personals o socials.
B) Tanmateix, s’estableix com a obligació de les empreses contractistes – i, si escau, de les
subcontractistes –, d’aportar una declaració responsable de compromís de compliment de la legislació
tributària i de no realització d’operacions financeres contràries a dita normativa en països que siguin
considerats paradisos fiscals segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada
per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en
els termes legalment establerts, com ara, delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda
Pública.
Aquesta condició especial d’execució te al mateix temps el caràcter d’obligació contractual essencial, i el
seu incompliment pot donar lloc a la resolució del contracte.
C) Altres condicions especials d'execució: Clàusula ètica.
Als efectes del que disposa l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les
obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les prestacions a
licitar.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació
pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir,
restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació
d’ofertes, etc.).
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible
conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LSCP, o relació equivalent al
respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una
situació d’aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en
coneixement de l’òrgan de contractació. (Annex 8).
f)

Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o
l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de referència,
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sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma
directa per previsió legal.

Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials d’execució del
contracte.
14. Garanties.
Ateses les característiques del contracte no s'exigeix garantia provisional.
El contractista que resulti adjudicatari haurà de constituir una garantia definitiva equivalent al 5% del preu
final ofert, IVA exclòs.

15. Termini de garantia.
S’estableix un termini de garantia de tres (3) mesos a comptar de la finalització del contracte, prèvia
certificació de la correcta execució del contracte per part de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

16. Règim específic de penalitats
No es preveuen penalitats específiques a banda del règim general establert a la LCSP.

Directora
Museu Nacional Arqueològic
de Tarragona
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