APROVAT

ANUNCI
De l’Àrea Metropolitana de Barcelona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
servei d’auditoria tècnica de projectes d’obra civil, espais verds i edificació redactats des
de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic i el Servei d’Infraestructures Metropolitanes de
l’AMB dividit en dos lots:
-

Lot 1: Serveis d'auditoria tècnica per a projectes d'obra civil i espais verds

-

Lot 2: Serveis d'auditoria per a projectes d'edificació

(Exp. 901458/2020)
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Entitat adjudicadora
Organisme: Àrea Metropolitana de Barcelona.
Número d’identificació: 8200330008.
Dependència que tramita l'expedient: Contractació
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Número d'expedient: 901458/2020

2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona.
b) Domicili: C/62, núm. 16 - 18 Zona Franca
c) Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08040.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 932235151.
f) Adreça electrònica: contractacio@amb.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
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Horari d’atenció al Servei de Contractació de l'ÀMB: Dilluns a divendres, de 8 a 15 h.
3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei d’auditoria tècnica de projectes d’obra civil, espais
verds i edificació redactats des de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic i el Servei
d’Infraestructures Metropolitanes de l’AMB dividit en dos lots:
b) Admissió de pròrroga: Si.
c) Divisió en lots y número de lots/ unitats: Si (2 lots)
d)Lloc d'execució: La realització del contracte es durà a terme en les dependències del
contractista i puntualment en les oficines de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
e)Termini d'execució: El contracte tindrà una durada de 2 anys comptadors a partir de la
formalització del contracte possibilitat de pròrroga de 2 anys més.
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No
g) Codi CPV: Lot 1 i Lot 2: 71240000-2
h) Codi NUTS: ES511

Codi per a validació :U80BA-IN8AK-M4GTR
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/4.

Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a les 14 hores del dia 11 de gener
de 2021.
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i)

En cas de contractes periòdics, calendari estimat: 4 mesos abans de la formalització
aproximadament.

4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: servei
b) Tramitació: ordinari
c) Procediment: obert
d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electrònica: No.
5. Pressupost de licitació.
Import net. de 492.830 euros IVA exclòs. Import total: 596.324,30 euros Iva inclòs
Valor estimat del contracte: 724.750 euros sense IVA
El pressupost màxim de licitació desglossat per lots és el següent:
Pressupost màxim de la licitació pel Lot 1: 323.816,00 € IVA exclòs ó 391.817,36 € (IVA
inclòs)
Pressupost màxim de la licitació pel Lot 2: 169.014,00 € IVA exclòs ó 204.506,94 € (IVA
inclòs)
6. Admissió de variants: No

Volum anual de negocis referit al millor exercici dins els cinc últims anys ha de tenir un
valor mínim de 450.000 euros.
Lot 2
Volum anual de negocis referit al millor exercici dins els cinc últims anys ha de tenir un
valor mínim de 200.000 euros.
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Tècnica o professional
Lot 1
Acreditar la realització, durant els darrers 5 anys, d’auditories de projectes.
Acreditar haver realitzar en els últims 5 anys les següents auditories:
3 projectes del tipus A, o
2 projectes del tipus B, o
1 projecte del tipus C o D

Codi per a validació :U80BA-IN8AK-M4GTR
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 2/4.

8. Requisits específics del contractista
a) Solvència:
Econòmica:
Lot 1
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7. Garanties
Provisional: No.
Definitiva: (5% del import d’adjudicació).
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Lot 2
Acreditar la realització, durant els darrers 5 anys, d’auditories de projectes.
Acreditar haver realitzat en els últims 5 anys les següents auditories:
3 projectes del tipus E, o
2 projectes del tipus F, o
1 projecte del tipus G o H

9. Criteris d’adjudicació: Veure plecs.
10. Condicions particulars per l’execució del contracte: Veure plecs.
11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: Si
12. ACP aplicable al contracte? Sí
13. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: fins a les 14 hores del dia 11 de gener de 2021.
b) Documentació que cal presentar: Veure plecs.
c) Presentació d’ofertes: Presentació Electrònica
Els licitadors han de presentar-se electrònicament a través de l’eina integrada en la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública
(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=start&s
et-locale=ca_ES), la qual incorpora, entre les seves funcionalitats disponibles, la
presentació SOBRE DIGITAL i un cop dins l’anunci de licitació podreu accedir a una guia
explicativa.
Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots:
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e)
f)
g)
h)

Els licitadors podran presentar oferta per UN o TOTS els lots i podran resultar
adjudicataris també, d’un o tots els lots en què resultin guanyadors.
S’utilitzen les comandes electròniques: No
S’accepta la facturació electrònica: Obligatòria
S’utilitza el pagament electrònic: Veure plecs
Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la reducció
progressiva del nombre d’ofertes o solucions) No

14. Obertura de proposicions
a) Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona.
b) Lloc: Sala de Plens o en el cas de realitzar-se virtualment per mitjans electrònics,
s’avisarà oportunament als licitadors en el Perfil sobre com procedir.
c) Data: L’obertura de les proposicions (sobre C) s’avisarà oportunament als licitadors al
perfil de contractant i s’adjuntarà l’enllaç per poder accedir a la sala o espai virtual.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions
(sobre C) és públic.
15. Despeses d'anunci: No

Codi per a validació :U80BA-IN8AK-M4GTR
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 3/4.

-
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d)
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16. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català / Castellà.
17. Recurs especial en matèria de contractació
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic
b) Adreça: Carrer del Foc, 57 08038 Barcelona
c) Termini per presentar recurs: 15 dies hàbils a partir del dia següent de la publicació en el
perfil del contractant.
18. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons
de la Unió Europea: No
Barcelona, 3 de desembre de 2020.

Codi per a validació :U80BA-IN8AK-M4GTR
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 4/4.
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Marcel·lí Pons Duat,
Secretari general.

