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BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA, SA
PLEC DE CLAUSULES PARTICULARS
CONTRACTACIÓ NO HARMONITZADA
CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA XARXA
TRONCAL DE DHC D’ECOENERGIES AL C/FERRO, C/MOTORS I CAL CISÓ (SECTOR 8 DEL
BARRI DE LA MARINA DEL PRAT VERMELL) AL T.M. DE BARCELONA, AL DISTRICTE DE
SANTS-MONTJUïC
EXP. CPB17050007

QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ
PLEC DE CLAUSULES PARTICULARS
OBRES DEFINIDES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA XARXA TRONCAL DE DHC D’ECOENERGIES
AL C/FERRO, C/MOTORS I CAL CISÓ (SECTOR 8 DEL BARRI DE LA MARINA DEL PRAT
VERMELL) AL T.M. DE BARCELONA, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUïC
A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 1.824.729,22 € (IVA exclòs)
B.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 1.824.729,22 € (IVA exclòs)
C.- TERMINI D’EXECUCIÓ: 5 MESOS. No s’acceptaran reduccions de termini
D.- VALORACIÓ DE TERMINIS: Veure Annex núm. 5 del present Plec
E.- LLOC D’EXECUCIÓ: Barcelona
F.- GARANTIA PROVISIONAL: 3% de l’import de licitació (54.741,88 € IVA exclòs)
G.- GARANTIA DEFINITIVA: 8% de l’import d’adjudicació
H.- TERMINI DE GARANTIA: 1 ANY (o segons oferta del contractista si proposa augment del mateix)
I.- REVISIÓ DE PREUS: NO
J.- CAPACITAT I SOLVÈNCIA:

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA (OPTATIVA)

GRUP

E

SUBGRUP

CATEGORIA s/ Real
Decreto 773/2015, de
28 de agosto

1

4

Veure també clàusula 6 i 9.1 del present Plec

K.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:
Lloc: BARCELONA GESTIO URBANÍSTICA SA, c. Bolívia 105
Data: fins el dia 19 de juliol de 2017
Hora: 14:00 hores
L.- OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2 QUE CONTÉ LA PROPOSTA AVALUABLE MITJANÇANT
L’APLICACIÓ DE CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR:
Lloc: BARCELONA GESTIO URBANÍSTICA SA, c. Bolívia 105
Data: 6 de setembre de 2017
Hora: 10:10 hores
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M.- OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 3 QUE CONTÉ LA PROPOSTA AVALUABLE MITJANÇANT
L’APLICACIÓ DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES:
Lloc: BARCELONA GESTIO URBANÍSTICA SA, c. Bolívia 105
Data: 20 de setembre de 2017
Hora: 10:10 hores
N.- DIVISIÓ EN LOTS: No, d’acord amb l’informe justificatiu que figura a l’expedient de contractació.
O.- DESPESES DE PUBLICITAT: a càrrec de l’adjudicatari.

OBRES DEFINIDES AL PROJECTE EXECUTIU DE LA XARXA TRONCAL DE DHC D’ECOENERGIES
AL C/FERRO, C/MOTORS I CAL CISÓ (SECTOR 8 DEL BARRI DE LA MARINA DEL PRAT
VERMELL) AL T.M. DE BARCELONA, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUïC
PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS
CONTRACTE D'OBRES
TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA
PROCEDIMENT: OBERT
EXP. NÚM: CPB17050007
CLÀUSULA 1.- OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE
1. L’objecte d’aquest Plec de clàusules particulars és l’establiment de les condicions que regiran
l'adjudicació, per part de la societat municipal Barcelona Gestió Urbanística SA, (en endavant
BAGURSA) del Contracte d’obres definides en el PROJECTE EXECUTIU DE LA XARXA
TRONCAL DE DHC D’ECOENERGIES AL C/FERRO, C/MOTORS I CAL CISÓ (SECTOR 8
DEL BARRI DE LA MARINA DEL PRAT VERMELL) AL T.M. DE BARCELONA, AL DISTRICTE
DE SANTS-MONTJUïC.
2. La definició de l’objecte del contracte s’ha fet de manera que es fomenti l’ocupació de persones
amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral.
A aquests efectes, els perfils de les persones que es consideren amb dificultats particulars d’inserció
al mercat laboral són els col·lectius següents:
Persones perceptors de renda mínima d'inserció.
Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%. Sempre que sigui possible i
de forma preferent es contractarà persones amb paràlisi cerebral, persones amb trastorn
mental o amb discapacitat intel·lectual amb un grau de discapacitat reconeguda igual o
superior al 33%; i persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau de discapacitat
reconeguda igual o superior al 65%.
Dones víctimes de la violència de gènere (física o psíquica) i persones víctimes de violència
domèstica.
Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d'institucions de protecció de
menors.
Interns de centres penitenciaris que la seva situació els permeti accedir a una ocupació,
persones en llibertat condicional i persones exrecluses durant els 12 mesos posteriors a la
seva sortida.
Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que és trobin en procés de
rehabilitació i reinserció social.

3

Persones que no puguin accedir a la renda mínima d'inserció, però que es trobin, segons el
parer dels serveis públics competents, en situació o en risc d'exclusió social. (Per exemple:
mare o pare de família monoparental; persones de famílies desnonades i persones sense
sostre; persones en situació d'atur de llarga durada -més de 12 mesos- més grans de
quaranta-cinc anys; persones en situació d'atur que han exhaurit la prestació o el subsidi per
desocupació i no tenen dret a cap altra prestació; joves menors de 25 anys i no escolaritzats;
persones immigrants extracomunitàries en situació regular; persones en situació d'atur amb
tots els membres de la unitat familiar en situació de desocupació; persones que hagin exercit
la prostitució; persones transsexuals; o altres).
Les esmentades persones hauran de tenir la capacitat professional i personal necessàries per
realitzar les tasques objecte del contracte i hauran de ser ocupades en la plantilla que executi el
contracte, en les mateixes condicions laborals i de subjecció al conveni sectorial o d’empresa
que la resta del personal de la plantilla.
3. BAGURSA està subjecta a les disposicions del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en
endavant, TRLCSP) relatives a la contractació no harmonitzada que com poder adjudicador que
no té el caràcter d’Administració Pública li són aplicables, així com a les Instruccions Internes de
Contractació (en endavant, IIC) que estan a disposició dels licitadors al Perfil de Contractant de
l’entitat a la següent pàgina web: www.bagursa.com
4. El contracte té la consideració de contracte privat i queda subjecte a les normes de dret privat i a la
regulació prevista al Títol V del Llibre I de la Llei de contractes del sector Públic, sobre la modificació
dels contractes, regint-se per aquest Plec, pel contracte i documentació annexada, i en tot allò no
previst, per la normativa esmentada.
5. Qualsevol Organisme Autònom de l’Ajuntament de Barcelona o entitat o societat de qualsevol classe
amb personalitat jurídica pròpia en el que l’Ajuntament de Barcelona hi tingui una participació mínima
del 5% en el seu capital social podrà subrogar-se en tot o en part en els drets i obligacions contrets
per BAGURSA en la tramitació del present procediment.
6. Sens perjudici de la plena aplicació de la clàusula arbitral, l’ordre jurisdiccional civil serà competent
per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir de la preparació, adjudicació, efectes,
compliment i extinció del Contracte, d’acord amb allò previst a l’article 21 del TRLCSP. Les parts, cas
d’exercitar accions judicials, es sotmetran a la jurisdicció civil i competència dels jutjats i tribunals de
la ciutat de Barcelona, amb renúncia de qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.
7. Per la resolució de les diferències que puguin sorgir entre les parts sobre els efectes, compliment i
extinció del contracte, les parts es sotmeten a un Arbitratge, de conformitat amb la Llei 60/2003, de
23 de desembre, d’Arbitratge.
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8. El present Plec de clàusules particulars, els seus Annexes, així com tots els documents del projecte
en el que es contenen les obres objecte de licitació, revestiran caràcter contractual. El contracte
s’ajustarà al contingut del present Plec, les clàusules del qual es consideraran part integrant del
respectiu contracte.
9. La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del contingut del
present Plec i de la totalitat de la documentació que conforma la present licitació, sense cap salvetat
o reserva.
10. La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà tenint en compte en
primer lloc el Plec de clàusules particulars i les prescripcions tècniques, que prevaldran sobre
qualsevol altra norma.
11. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents contractuals
de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximirà l’adjudicatari de
l’obligació de complir-los.

CLÀUSULA 2.- PRESSUPOST DEL CONTRACTE I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
1. El pressupost previst al projecte ascendeix a la quantitat de UN MILIO VUIT-CENTS VINT-I-QUATRE
MIL SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (1.824.729,22 €), IVA exclòs.
Aquest pressupost inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons els documents
contractuals i la legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari, així com els tributs de qualsevol
tipus, no incloent l’Impost sobre el Valor Afegit.
Quedaran excloses les ofertes que presentin un import superior al pressupost de licitació.
La partida d’imprevistos, i les altres xifrades a preu fet en el valor estimat del contracte, no suposen
dret a la seva percepció per part del contractista, només en la quantia o unitat d’obra dels treballs
realment realitzats.
2. El preu del contracte serà aquell al que ascendeixi l’adjudicació, més el corresponent Impost sobre el
Valor Afegit, que haurà de figurar en partida independent.
L’import d’adjudicació en cap cas superarà el pressupost de licitació.
El preu del contracte no serà objecte de revisió.
3. El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat i la
competència de l’òrgan de contractació és el que figura a l’apartat A del quadre de característiques, i
no inclou l’Impost sobre el Valor Afegit.
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Aquest valor estimat del contracte s’ha calculat conforme al què estableixen les IIC i l’article 88 del
TRLCSP.

CLÀUSULA 3.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES
1. El termini per a l’execució de les obres és de 5 MESOS, tal com s’estableix a l’apartat C del QuadreResum de Característiques, i començarà a comptar a partir de l’endemà de la signatura de l’acta de
comprovació del replanteig. NO S’ACCEPTARAN REDUCCIONS DE TERMINI.
L’acta de comprovació del replanteig 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.

CLÀUSULA 4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE I DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILTARÀ ALS LICITADORS
La contractació de les obres del Projecte de referència s’adjudicarà pel procediment OBERT d’acord amb
les IIC i el què disposa el present Plec.
L’adjudicació del contracte es realitzarà a l’oferta econòmicament més avantatjosa en el seu conjunt
d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts al present Plec.
NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE: Les necessitats que BAGURSA tracta de satisfer
mitjançant aquest Contracte són les que a continuació es determinen: execució de les d’obres definides
en el PROJECTE EXECUTIU DE LA XARXA TRONCAL DE DHC D’ECOENERGIES AL C/FERRO,
C/MOTORS I CAL CISÓ (SECTOR 8 DEL BARRI DE LA MARINA DEL PRAT VERMELL) AL T.M. DE
BARCELONA, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUïC, a satisfacció de BAGURSA i de l’Ajuntament de
Barcelona.
DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS: Des del dia de la publicació de l'anunci de
licitació, les empreses interessades podran:
1. Obtenir la documentació a través del Perfil de Contractant a la pàgina web www.bagursa.com la
següent documentació: el present Plec de Clàusules Particulars i el model de contracte.
2. Hi ha a disposició dels interessats el següent link:
ftp://bagursa@ftp.bagursa.com/bagursa/ECOENERGIES_LAMARINA

Per obtenir informació d’aquest link, preferiblement fer servir :
GOOGLE CHROME
En el cas de fer servir INTERNET EXPLORER, és necessari fer aquesta petita modificació a la
configuració. Els pasos a seguir seran aquests:
Herramientas > opciones de internet >opciones avanzada,
buscar “usar FTP pasivo” i desmarcar aquesta opció
Una vegada obtinguda la informació que conté el link, desfer els canvis fets
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La documentació que es pot trobar a l’anterior link és:
- Projecte executiu d’obres en format pdf.
- Pressuposts TCQ en format LCT.

RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Es designa com a responsable del contracte a la Directora de
Serveis de Projectes i Obres, a qui correspondrà supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre
de l’àmbit de les facultats que se li atribueixin. Aquestes facultats s’entendran sense perjudici de les que
corresponen al Director Facultatiu de l’obra.
CLÀUSULA 5.- PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ
La present licitació es publicarà mitjançant anunci al Perfil de Contractant de l’entitat a la pàgina web
www.bagursa.cat i a la plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BAGURSA
Addicionalment, la participació en la present licitació suposa la coneixença, així com l’acceptació de tota
la documentació addicional que disposa BAGUR, S.A. en el seu perfil i, que pugui estar relacionada amb
l’execució dels treballs.
L’import de les despeses de publicitat de la licitació en els Diaris o Butlletins Oficials, o en altres mitjans
de difusió, aniran a càrrec de l’Adjudicatari.
CLÀUSULA 6.- CONDICIONS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA DELS LICITADORS
Estan facultats per contractar amb BAGURSA les persones físiques o jurídiques, espanyoles o
estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que estableix l’article 54 TRLCSP, que no
estiguin incloses en cap de les prohibicions de contractar que es recullen a l’article 60 de l’esmentat Text
Refós i que acreditin la suficient solvència econòmica, financera i tècnica o professional o gaudeixin de
la corresponent classificació (veure quadre-resum de característiques del procediment de licitació)

GRUP

E

SUBGRUP

1

CATEGORIA s/ Real
Decreto 773/2015, de
28 de agosto
4

NOTA:“ Disposició transitòria segona. Classificació exigible per als contractes d’obres. Real Decret
773/2015, de 28 d’agost, per el que es modifiquen determinats precepctes del Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Real Decret 1098/2011, de 12
d’octubre: Per als contractes d’obres el termini de presentació d’ofertes dels quals acabi abans del dia 1
de gener de 2021, les classificacions als subgrups inclosos a l’article 26 del Reglament tindran efectes
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amb abast i límits quantitatius determinats per a cada subgrup i categoría de classificació, tant si van
ser atorgades en els termes establers pel present real decret com si ho van ser amb anterioritat a la
seva entrada en vigor en els termes establerts pel Real Decret amb anterioritat a la seva entrada en
vigor i en els termes establerts pel Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, d’acord amb el següent
quadre d’equivalències:
Categoría del contrato Categoría Real Decreto 1098/2001
1
AóB
2

C

3
4

D
E

5
6

F
F

”

De conformitat amb l’article 25 de les IIC, es podrà acreditar la solvència basant-se en la solvència i
mitjans d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles existents, sempre que
demostri que, per l’execució del contracte, disposa efectivament d’aquests mitjans.
La solvència tècnica i professional, econòmica i financera dels empresaris s’acreditarà, quan no s’exigeixi
classificació, o en els casos d’empresaris no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea, o
Signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu que no aportin certificat de classificació, per un o
varis dels mitjans que s’indiquen a continuació:
La solvència tècnica podrà ser justificada per un o varis dels mitjans següents:
D’entre la relació d’obres executades en el curs dels deu últims anys, el licitador haurà d’acreditar aquell
any en que l’import d’execució (sense impostos) sigui d’import igual o superior al 70% del valor estimat
del contracte, i que es corresponguin al mateix grup i subgrup de classificació a què es correspon aquest
contracte. L’acreditació es realitzarà mitjançant certificats de bona execució per a les obres més
importants; aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà
si es van realitzar segons les regles per les que es regeix l’execució de les obres i es precisarà si es van
realitzar segons les regles per les que es regeix la professió i es van dur a terme normalment a bon terme;
en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat
competent.
A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera, filial del contractista d’obres tindran
la mateixa consideració que les directament executades pel propi contractista, sempre que aquest últim
ostenti directa o indirectament el control d’aquella en els termes establerts a l’article 42 del Codi de
Comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada pel contractista l’obra
executada per la societat participada en la proporció de la participació d’aquell en el capital social
d’aquesta. Es podrà sol·licitar l’aportació dels certificats d’expedients per organismes independents que
acreditin que l’empresari compleix les normes de qualitat.
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La solvència econòmica i financera s’acreditarà per un o varis dels mitjans següents:
El volum anual de negocis del licitador o candidat, referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims
acabats que ha de ser com a mínim 1,5 vegades el valor estimat del contracte quan la seva durada no
sigui superior a un any, i almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte si la seva durada
és superior a un any. Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències
sol·licitades podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra
documentació considerada com suficient per BAGURSA.

Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més, amb els requisits de l’article 22 de
les IIC.
BAGURSA pot contractar amb unions d’empresaris o agrupacions que es constitueixin temporalment a
l’efecte. Aquesta participació s’instrumentalitzarà, a la fase de licitació, mitjançant l’aportació d’un
document privat en el que es manifesti la voluntat de concurrència conjunta, indicant els noms i
circumstàncies dels que la constitueixen, la participació de cadascun d’ells i designant un representant o
apoderat únic amb poders bastants per exercitar els drets i complir les obligacions que del contracte es
derivin fins a l’extinció del mateix, sens perjudici de l’existència de poders mancomunats en altres
aspectes, assumint el compromís de constituir-se formalment en el cas de resultar adjudicataris. No serà
necessària la formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat l’adjudicació al seu favor.
Aquests empresaris quedaran obligats solidàriament davant BAGURSA.
No obstant el què s’ha indicat als paràgrafs anteriors, no poden concórrer a la present licitació les
empreses que haguessin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques relatives al contracte,
si aquesta participació pogués provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un tractament de
privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores.
Les persones jurídiques només podran ser objecte d’adjudicació de contractes que les seves prestacions
estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que d’acord amb els seus estatuts
o regles fundacionals els hi siguin pròpies.

CLÀUSULA 7.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS: NORMES GENERALS
1. Les proposicions es referiran al conjunt de les obres pertanyents al Projecte, i no s'admetran ofertes
parcials o d'execució de partides del pressupost.
2. Les proposicions es podran presentar a les dependències de BAGURSA o enviar per correu, dins del
termini d’admissió.
Les proposicions es presentaran en les dates establertes al quadre resum del present Plec i en
l’anunci de licitació.
Les proposicions presentades fora de termini establert a l’anunci de licitació no seran admeses sota
cap concepte ni en cap circumstància.
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Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs propostes un domicili, telèfon, fax,
correu electrònic i persona de contacte per a les comunicacions i relacions que en general es derivin
del present procediment o que de qualsevol manera puguin afectar al licitador.
En cas que les ofertes es trametin per correu dintre de termini, els licitadors hauran de justificar que
la data i l’hora d’imposició de la tramesa a l’Oficina de Correus són, com a màxim, les assenyalades
en l’anunci i anunciar-les a l’entitat mitjançant telegrama, telefax o correu electrònic que l’entitat haurà
de rebre dintre del mateix termini. L’anunci a l’entitat per correu electrònic només serà vàlid si existeix
constància de la transmissió i recepció, de les seves dates i del contingut íntegre de les comunicacions
i si identifica fidedignament al remitent i al destinatari. Sense la concurrència d’aquests requisits,
l’oferta no serà admesa si és rebuda per l’entitat amb posterioritat al termini assenyalat a l’anunci. En
cas que després de 10 dies naturals des de la finalització del termini de presentació de proposicions
no s’hagués rebut a l’entitat la proposició enviada per correu, aquesta no serà admesa en cap cas.
3. Les ofertes hauran de tenir una validesa de quatre mesos, comptats a partir de la data d'obertura de
les proposicions.
4. Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions d’acord amb allò establert a l’article 51 i
següents de les IIC.
Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc podrà subscriure cap proposició en
participació conjunta amb altres licitadors si ja ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una
d’aquestes agrupacions. La infracció del que s’assenyala en aquest paràgraf donarà lloc a la inadmissió de totes les proposicions que hagi presentat.
5. La presentació simultània per part d’empreses vinculades, d’acord al que preveu l’article 26 de les
ICC, suposarà els efectes que s’estableixin en el present Plec, en relació amb l’aplicació del règim
d’ofertes amb valors anormals o desproporcionat.
6. En el cas que el licitador hagi designat com a confidencials aspectes comercials o tècnics de la seva
oferta, haurà de presentar dintre del sobre que correspongui, declaració de confidencialitat en la que
indiqui la pàgina o l’apartat de l’oferta que contingui la informació confidencial.

CLÀUSULA 8.- FORMA DE PRESENTAR LES PROPOSICIONS: NORMES GENERALS
1. Les proposicions constaran de tres (3) sobres.
Els sobres hauran d’estar tancats, identificats, en l’exterior, amb indicació de la licitació a la que es
concorri, amb les dades de l’empresa i firmats pel licitador o persona que el representi.
A l’interior de cada sobre es farà constar en full independent el seu contingut, enunciat numèricament.
Un dels sobres contindrà els documents als que refereix l’article 52 de les IIC i els altres dos,
respectivament, la proposta tècnica i l’econòmica, ajustant-se aquesta última al model que figura com
Annex al present Plec.
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2. El licitador haurà de presentar la documentació exigida, en cas que sigui notarial, ajustada als requisits
que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalització i legitimació. En el cas de documents
administratius podran ésser presentats els originals, còpia o fotocòpia degudament compulsades.
3. Les proposicions es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o
informàtica, i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no
permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta.
No s’admeten ofertes variants. S’admetran millores sempre que així ho prevegi l’Annex 6 del present
Plec de Clàusules Particulars.
4. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri algunes de les
circumstàncies previstes en l’article 60 del TRLCSP sobre prohibicions de contractar.

CLÀUSULA 9.- PROPOSICIONS DELS LICITADORS. DOCUMENTACIÓ
9.1.- SOBRE NÚM. 1 (TANCAT)
Títol: Documentació General: “Títol del la licitació”. Exp. Núm. ... Identificació del licitador, adreça,
núm........... Telf i fax.......... correu electrònic i persona de contacte.
Contingut:
La documentació sol·licitada a les clàusules 9.1.1 i 9.1.2 del present plec només caldrà ser
presentada en cas de eventual sol·licitud per part de BAGURSA i en qualsevol cas per l’adjudicatari
abans de la formalització del contracte.
Per a la presentació d’ofertes, i d’acord amb l’article 146.4 del TRLSCP, els licitadors podran
presentar una declaració responsable, de conformitat amb l’Annex 1-A del present plec,
conforme a la qual el licitador declara responsablement que compleix els requisits de
capacitat i solvència establerts del present plec, i que està en disposició d’aportar l’esmentada
documentació, en qualsevol moment, a requeriment de BAGURSA en el termini de 5 dies hàbils.
9.1.1 Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador
En relació a la documentació relativa a l’acreditació de la personalitat i capitat dels licitadors,
aquests hauran d’aportar dins d’aquest sobre, els documents que tot seguit es relacionen:
a) Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), serà obligatòria la
presentació del document nacional d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del
número d'identificació fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI.
b) Per a les persones jurídiques, serà obligatòria la presentació del CIF i de la escriptura de
constitució o modificació, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil,
quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Quan
aquesta inscripció no sigui exigida, l’acreditació es realitzarà mitjançant l’aportació de
l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional, en què
constin les normes reguladores de l'activitat de l'empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre
oficial corresponent.
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c) Si l'empresari actua mitjançant representant o es tracta d'una persona jurídica, cal aportar:
c.1. Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic
corresponent.
S’adjuntarà també una declaració responsable, conforme el document d’apoderament és
plenament vigent i no ha estat objecte de revocació.
c.2. DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica.
No obstant, la inscripció en el Registre de Licitadors eximeix de la presentació dels documents
actualitzats que hi figurin assenyalats a l’apartat a), b) i c.1, així com el document indicat a la lletra
d) que tot seguit es detalla -sense perjudici de la necessitat d’aportar les corresponents
declaracions responsables.
En conseqüència i, en cas que els licitadors restin inscrits en el RELI, s’adjuntarà la següent
documentació que acrediti aquesta circumstància:
Certificat d’inscripció en el Registre.
Diligència acreditativa conforme aquests documents vigents figuren en l’esmentat Registre.
Declaració responsable de l’empresari manifestant que les dades contingudes en els Certificat
no han sofert variacions.
d) Els que acrediten la corresponent classificació de l'empresa licitadora ajustada a l'objecte del
contracte, en el grup, subgrup i categoria assenyalades en aquest plec.
e) Acreditació de no trobar-se incorregut en les prohibicions per contractar amb
l'Administració assenyalades a l’article 60 del TRLCSP. Aquesta declaració haurà de
contenir expressament el fet de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries
i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents. La data d’aquest declaració
haurà de ser dels dies del període de licitació. Aquesta declaració haurà de tenir data dins del
període de licitació, i es podrà realitzar mitjançant alguns dels següents mitjans:
Testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos.
Quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent podrà ser atorgada
davant autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat
(Annex núm. 1-B).
f) Quan es tracti d'una empresa pertanyent a un Estat membre de la Unió Europea i aquesta
possibilitat estigui prevista a la legislació de l'Estat respectiu, aquesta certificació es podrà
també substituir per una declaració responsable atorgada davant una autoritat judicial.
EMPRESES NO ESPANYOLES D’ESTATS MEMBRES DE LA COMUNITAT EUROPEA, O
SIGNATARIS DE L’ACORD SOBRE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU:
La capacitat d'obrar d’aquestes empreses, s’acreditarà mitjançant la inscripció en els registres
procedents d’acord amb la legislació de l’estat on estan establerts, o mitjançant la presentació
d’una declaració jurada, o d’una certificació en els termes que s’estableixin reglamentàriament,
d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació.
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EMPRESES ESTRANGERES NO COMPRESES EN L’APARTAT ANTERIOR:
La capacitat d’obrar d’aquestes empreses, s'acreditarà mitjançant informe de la Missió Diplomàtica
Permanent d’Espanya en l’estat corresponent o de la Oficina Consular en l’àmbit territorial de la
qual, radiqui el domicili de l’empresa, en els termes que disposa l’apartat tercer de l’article 72 del
TRLCSP i l’article 22 de les IIC.
UNIONS TEMPORALS D’EMPRESES:
Podran presentar-se ofertes licitades per unions o agrupacions d'empreses que es constitueixin
temporalment a l'efecte, sense que calgui la seva formalització en escriptura pública fins que s'hagi
efectuat l'adjudicació al seu favor. Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant
BAGURSA, SA.
En aquests supòsits, tant de persones físiques com jurídiques, cadascun dels seus components
acreditaran la seva capacitat, personalitat, representació i solvència, essent obligatori indicar en
document separat els noms i circumstàncies dels qui la subscriuen, el percentatge de participació
de cadascun d’ells i hauran de nomenar un representant o apoderat amb facultats suficients per
exercitar els drets i complir amb les obligacions que es derivin del Contracte fins la seva extinció.
El licitador que formi part d’una agrupació o unió d’empresaris que es constitueixi temporalment
no podrà concórrer individualment en el mateix procediment o figurar en més d’una agrupació o
unió d’empresaris.
SUCCESSIÓ EN EL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ:
Si durant la tramitació del present procediment i abans de l’adjudicació del contracte es produís
l’extinció de la personalitat jurídica de l’empresa licitadora per fusió, escissió, o per la transmissió
del seu patrimoni empresarial, la succeirà en la seva posició en el procediment la societat
absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent del patrimoni o de la
corresponent branca d’activitat, sempre que reuneixi les condicions de capacitat i absència de
prohibicions de contractar i acrediti la seva solvència i classificació, quan aquesta sigui exigible, en
els condicions exigides al present plec per a poder participar en el procediment d’adjudicació.

9.1.2 Acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica
ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA AMB CERTIFICAT DE CLASSIFICACIÓ DEFINITIVA:
L’acreditació de la solvència econòmica, financera i tècnica de l’Empresa Licitant es portarà a
terme per mitjà de l’aportació del certificat de classificació definitiva o còpia autenticada
d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o per la
Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya.
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Aquest certificat s’acompanyarà d’una declaració sobre la seva vigència i de
les circumstàncies que serviren de base per a la seva obtenció.

EMPRESES NO ESPANYOLES D’ESTATS MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA, O SIGNATARIS
DE L’ACORD SOBRE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU: Els certificats de classificació o
documents similars referits a l’article 84.1 del TRLCSP expedits per Estats membres de la
Comunitat Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a favor de les
empreses d’aquests Estats, constituiran document suficient d’acreditació de la solvència
econòmica, financera i tècnica.
A dit efecte, els esmentats certificats o documents hauran d’indicar les referències que hagin
permès la seva expedició, així com la classificació obtinguda.
UNIONS TEMPORALS D’EMPRESES: La classificació de les unions temporals o les agrupacions
d’empreses serà la resultant de l’acumulació de les classificacions de les empreses agrupades.
En els casos en els que s’exigeixi la classificació i concorrin en la unió temporal empresaris
nacionals, estrangers no comunitaris o estrangers comunitaris, els dos primers hauran d’acreditar
la seva classificació i els estrangers comunitaris o pertanyents a un Estat signatari de l’Acord sobre
l’Espai Econòmic Europeu, en defecte d’aquesta, la seva solvència econòmica, financera i tècnica
o professional.
SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL, ECONÒMICA I FINANCERA
La solvència tècnica i professional, econòmica i financera dels empresaris s’acreditarà, quan no
s’exigeixi classificació, o en els casos d’empresaris no espanyols d’Estats membres de la Unió
Europea, o Signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu que no aportin certificat de
classificació, per un o varis dels mitjans que s’indiquen a continuació:
La solvència tècnica podrà ser justificada per un o varis dels mitjans següents:
D’entre la relació d’obres executades en el curs dels deu últims anys, el licitador haurà d’acreditar
aquell any en que l’import d’execució (sense impostos) sigui d’import igual o superior al 70% del
valor estimat del contracte, i que es corresponguin al mateix grup i subgrup de classificació a què
es correspon aquest contracte. L’acreditació es realitzarà mitjançant certificats de bona execució
per a les obres més importants; aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució
de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les que es regeix l’execució
de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les que es regeix la professió
i es van dur a terme normalment a bon terme; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats
directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.
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A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera, filial del contractista d’obres
tindran la mateixa consideració que les directament executades pel propi contractista, sempre
que aquest últim ostenti directa o indirectament el control d’aquella en els termes establerts a
l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera
participada pel contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció de la
participació d’aquell en el capital social d’aquesta. Es podrà sol·licitar l’aportació dels certificats
d’expedients per organismes independents que acreditin que l’empresari compleix les normes de
qualitat.
La solvència econòmica i financera s’acreditarà per un o varis dels mitjans següents:
El volum anual de negocis del licitador o candidat, referit a l’any de més volum de negoci dels
tres últims acabats que ha de ser ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del
contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, i almenys una vegada i mitja el valor
anual mitjà del contracte si la seva durada és superior a un any.
El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels seus comptes
anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit al Registre, i en cas
contrari pels que disposi el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals
no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els seus
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades podrà
acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra documentació
considerada com suficient per BAGURSA.
9.1.3. Declaracions responsables i documentació addicional
Addicionalment, tot licitador haurà d’aportar la següent documentació:
a) Declaració en compliment de la clàusula 17 del plec de clàusules administratives en
relació a les operacions amb paradisos fiscals. (Annex núm. 1-D model (a) o (b), segons
correspongui)
b) En cas que el concursant sigui una persona jurídica, Comptes Anuals i Informe de Gestió del
darrer exercici i el corresponent Informe d’Auditoria, degudament dipositats en el
corresponent Registre Mercantil.
Tractant-se d’empreses estrangeres la documentació anàloga requerida per la legislació del
seu Estat. En el cas d’empresaris no obligats a presentar els comptes en registres oficials,
podran aportar com a mitjà alternatiu d’acreditació els llibres de comptabilitat degudament
legalitzats.
c) Declaració responsable de no haver estat adjudicatària o haver participat en l’execució
dels contractes que hagin tingut per objecte la vigilància, supervisió, control i direcció
de l’execució de les obres i instal·lacions objecte de licitació, ni ésser empresa vinculada
a elles en el sentit que estableixen les IIC, ni que l’empresa ha participat en l’elaboració de les
especificitats tècniques o en els documents preparatoris del contracte.
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d) Declaració sobre grup empresarial: Als efectes de determinar el caràcter anormal o
desproporcionat de les baixes els licitadors hauran de presentar una declaració en la que
manifestin si pertanyen a algun Grup de Societats. En cas afirmatiu s’haurà d’indicar les
empreses que conformen aquest Grup de Societats i si alguna empresa del grup participa en
el procediment de licitació. S’entén per empreses pertanyents a un grup de societats aquelles
que es trobin en qualsevol dels supòsits de l’art. 42.1 del Codi de Comerç.
e) Declaració Confidencialitat. L’empresari haurà d’assenyalar i detallar expressament aquella
documentació i/o informació que consideri confidencial de la seva oferta, no essent admissible
una declaració de confidencialitat de tota la documentació presentada. En cas de no disposar
d’aquesta declaració al sobre 1, l’Òrgan de Contractació considerarà que la informació no té
caràcter confidencial.
f) Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres: En cas d’empreses estrangeres,
declaració de sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per
a totes les incidències que directament o indirectament es derivessin del Contracte, amb
renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador, tot això
sense perjudici de la submissió a arbitratge prevista al Contracte tipus.
g) Declaració responsable Contractació persones amb dificultats particulars d’inserció al
mercat laboral: En compliment de la clàusula d’execució núm. 16, cal aportar la declaració
responsable seguint el model Annex 1-C.
h) Declaració responsable o documentació acreditativa conforme la plantilla de l’empresa està
integrada per un nombre de treballadors disminuïts superior al 2% o de l’adopció d’alguna
de les mesures alternatives previstes a l’art. 2 del Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril o norma
que la substitueixi.
i)

Declaració responsable o documentació acreditativa conforme, d’acord amb allò previst a la
Llei 3/2007, de 22 març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, l’empresari disposa d’un
pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

j)

Acreditació del compliment dels requisits en matèria ambiental d’acord amb:
http://www.ajsosteniblebcn.cat . Declaració Responsable conforme es té coneixement i es
donarà compliment a la normativa continguda als següents documents:
a. Dossier “Programa Ajuntament + sostenible”.
http://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/dossier-programa-ajuntament-sostenible_11072
b. Manual

de

Qualitat

de

les

Obres

a

la

ciutat

de

Barcelona

http://w110.bcn.cat/Urbanisme/Continguts/Documents/NoIndexar/Obres/Fitxers/Manua
lQualitatObres.pdf
c.

Guia “Ambientalització de les obres a la ciutat de Barcelona”
https://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Vectors_Ambientals/Energia_i_qualitat_
ambiental/Documents/Fitxers/GuiaAmbientalitzacioObresBCN.pdf

16

9.1.4 Garantia provisional
La garantia provisional, per un import no inferior al 3 % del pressupost de licitació, podrà constituirse de qualsevol de les formes previstes en l’article 96 del TRLCSP, i amb les exigències i règim
previst a l’article 103 del TRLCSP.
En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que
figura a l’Annex núm. 2.A d’aquest Plec de Clàusules Particulars, i l’avalista haurà de complir els
requisits legalment exigibles.
En el cas de tractar-se d’un contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i les
condicions que reglamentàriament s’estableixen, amb entitat asseguradora autoritzada per operar
a Espanya en el ram de l’assegurança de caució, essent necessari entregar el certificat del
contracte al corresponent òrgan de contractació de BAGURSA.
Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar en la corresponent pòlissa que es concretarà en un
certificat, el model tipus del qual figura a l’Annex núm. 2.B d’aquest Plec de Clàusules Particulars
i la companyia asseguradora haurà de complir els requisits legalment exigibles.
Les garanties aportades de forma individual o conjunta pels empresaris que formin part de les
agrupacions o unions d’empresaris que es constitueixin temporalment, hauran de manifestar
explícitament que garanteixen de forma solidària a les diferents empreses que conformen
l’agrupació o unió d’empresaris.
Tant els avals bancaris, com els contractes d’assegurança de caució hauran d’estar
degudament legitimats per Notari.
9.1.5 Delegat d’Obra i equip proposat
En relació amb aquest aspecte, les empreses licitadores hauran de facilitar la següent
documentació:
Document en el qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com a Delegat d’Obra el titulat
proposat, amb capacitat suficient per representar-la en tot allò que afecti l’execució de l’obra.
Document en el qual l’empresa fa constar qui serà, a més, el responsable de la Seguretat i
Salut.
Document en el qual l’empresa fa constar qui serà, a més, el responsable del medi ambient
de l’obra, i que actuarà com a cap d’obra o, en cas que es proposi una altra persona per ocupar
aquest últim càrrec, indicant les seves dades.
Document en el qual l’empresa declara l’equip que es proposa per a l’execució de les obres,
d’acord al model de designació de l’Annex núm. 6 d’aquest Plec de Clàusules Particulars,
adjuntant també el Currículum del Delegat d’Obra i de l’equip proposat.
El titulat proposat com a Delegat d’Obra haurà de posseir la titulació necessària i adequada per a
l’exercici de les funcions que ha de desenvolupar el Delegat de l’Obra objecte del contracte. El
titulat ofert podrà també posseir la titulació comunitària homologable.
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9.1.6 Responsable de la Implantació de l’Obra al Domini Públic
Document en el qual l’empresa nomena i es compromet a tenir com “Responsable de la
Implantació de l’Obra al Domini Públic” el titulat ofert.
La persona designada, com a “Responsable de la Implantació de l’Obra al Domini Públic”, haurà
de tenir plena capacitat de decisió en l’adopció d’aquelles mesures necessàries per garantir
l’adequada conservació i homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a
vianants de l’obra amb públic limítrof a l’obra, així com de prendre aquelles mesures que estimi
escaients per tal de limitar les immissions, molèsties provocades per l’execució del treballs i
garantir una adequada mobilitat dels vianants.
9.1.7 Documentació contractual
Declaració per part del licitador d’acceptació de la documentació esmentada en el present Plec
que tindrà caràcter contractual.
9.1.8 Compromís
En cas de resultar adjudicatari, compromís d’aportar en el termini d’un mes des de la comunicació
de l’adjudicació, la documentació exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del
marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i pel Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, que
desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals.
9.1.9 Document compromís UTE
Cadascun dels seus components acreditaran la seva capacitat, personalitat, representació i
solvència, essent obligatori indicar en document separat els noms i circumstàncies dels qui la
subscriuen, el percentatge de participació de cadascun d’ells i hauran de nomenar un representant
o apoderat amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions que es
derivin del Contracte fins la seva extinció

9.2.- Sobre núm. 2 (tancat)
Títol: Proposta Tècnica : "Títol del la licitació". Exp. Núm. ... Identificació del licitador, adreça,
núm........... Telf i fax.......... correu electrònic i persona de contacte.
Tots els fulls de la documentació a incloure en el sobre núm. 2, i que es relaciona a continuació, hauran
d’estar signats pel licitador.
9.2.1

Programa de treball i termini justificat: elaborat preferiblement amb el programa TCQ 2000 O

Microsoft Project, que contempli la construcció de les obres assegurant la seva execució en els terminis
totals i parcials, amb descripció de les previsions de temps i obra executada en un diagrama de barres
valorat mensualment, obtingut a partir d'una xarxa de precedències (si així es demana en el QuadreResum de característiques) que contemplarà com a mínim les obres elementals en què està desglossat
el pressupost i que també s'adjuntarà, de conformitat amb els criteris d’avaluació assenyalats en l’Annex
núm. 5 del present Plec de Clàusules Particulars.
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9.2.2

Coneixement de l’obra: descripció (en 5 fulls DINA-4 a doble cara, com a màxim, en format

ARIAL 12) dels procediments generals i singulars de l’obra, així com de les gestions més significatives
amb els criteris assenyalats en l’Annex 5 del present Plec de Clàusules Particulars.
9.2.3

Estudi d’actuació i anàlisi d’interferències: en el funcionament del sector d’influència de l’obra,

de conformitat amb els criteris d’avaluació assenyalats en l’Annex núm. 5 del present Plec de Clàusules
Particulars.
9.2.4

Pla d’autocontrol de qualitat: implantació d’un sistema de gestió de qualitat, integrat en aquesta

obra, demostrant la capacitat de proporcionar productes i serveis que compleixin els requisits del client i
els reglaments que li siguin d’aplicació, de conformitat amb els criteris assenyalats en l’Annex núm. 5
del present Plec de Clàusules Particulars.
9.2.5

Sistema de gestió ambiental: integrat en l’execució d’aquesta obra amb control d’impactes a

les seves activitats, productes i serveis sobre el medi ambient, de conformitat amb els criteris assenyalats
en l’Annex núm. 5 del present Plec de Clàusules Particulars.
9.2.6

Reutilització de materials reciclables: es valoraran d’acord a l’Annex núm. 5 del Plec de

Clàusules Particulars les mesures que s’especifiquin en relació aquest tema.
9.2.7

Memòria del Pla de Seguretat i Salut: de conformitat amb els criteris assenyalats en l’Annex

núm.5 del present Plec de Clàusules Particulars.
S’estableix com a llindar mínim de qualitat l’obtenció de 29 punts en la proposta tècnica. Aquelles
propostes tècniques amb una puntuació inferior quedaran excloses del procediment de licitació per
estimar-se tècnicament insuficients. Respecte els licitadors que estiguin en aquesta circumstància ja no
es procedirà a l’obertura del sobre avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre
núm. 3).

Conseqüentment les ofertes excloses per no arribar al llindar mínim de 29 punts a l’oferta valorable
mitjançant l’aplicació de criteris sotmesos a un judici de valor, no seran tingudes en compte en cap cas
als efectes de l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades per haver estat excloses i,
conseqüentment, no ser considerades ofertes admeses.

9.3.- Sobre núm. 3 (tancat)
Títol: “Proposta Econòmica : “Títol del la licitació”. Exp. Núm. ... Identificació del licitador, adreça,
núm........... Telf i fax.......... correu electrònic i persona de contacte.
Tots els fulls de la documentació a incloure en el sobre núm. 3, i que es relaciona a continuació, hauran
d’estar signats pel licitador.
Contingut:
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9.3.1

Proposta econòmica i financera de la proposició, formulada d'acord amb el model que s'adjunta
com a Annex núm. 3 del present Plec de Clàusules Particulars i el seu termini de validesa. Pel
que respecta al detall de presentació de les ofertes, cal seguir el procediment recollit a l’Annex
núm. 7 del present Plec.
Dins del preu ofert estaran incloses totes les despeses indicades a la clàusula 2 del Contracte
tipus d'obra i, en especial, les despeses generals i d'empresa del Contractista, el seu benefici
industrial i tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per motiu del Contracte i de
l'execució de l'obra, així com totes les despeses en concepte de control i autocontrol de qualitat,
per la qual cosa no serà d'abonament cap partida de control de qualitat, encara que estigui
específicament assenyalada en els Projectes.
A més, en el preu proposat estarà desglossat l'Impost sobre el Valor Afegit vigent. Qualsevol
variació del tipus de l'IVA serà aplicable a partir de la seva vigència.
BAGURSA subministrarà en suport informàtic els quadres de preus i pressupost amb preus zero,
i els licitadors hauran d'oferir els preus unitaris, sense poder fer variacions en la codificació i
descripció dels preus unitaris, ni en els materials de les justificacions de preus, ni en els
amidaments i estructura del pressupost, pel que fa referència a l’oferta base. El Licitador tampoc
podrà modificar, en cap cas, l’import de les partides alçades a justificar que consten a la taula
núm, 2 de l’Annex núm. 3 ni l’import de la partida alçada de cobrament íntegre per a seguretat i
salut ni la del control de qualitat.
En el cas que el licitador modifiqui algun o els tres apartats següents:
•

partides alçades a justificar que consten a la taula núm. 2 de l’Annex núm. 3

•

seguretat i salut

•

control de qualitat
quedarà exclòs de la licitació de forma automàtica.

(Veure taula núm. 1 de l’Annex 3: desglossament de l’oferta econòmica i el TCQ)
Per omplir el pressupost incorporat al link subministrat per BAGURSA caldrà utilitzar el programa
informàtic TCQ 2000.
Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra, inclouen els costos i despeses necessaris per
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en el Projectes
de l’obra i el Contracte tipus d’adjudicació.
D’acord amb la definició dels preus unitaris i d’allò establert en els documents dels Projectes, el
Licitador haurà d’establir la seva millor oferta.
La descomposició i justificació dels preus unitaris, així com els rendiments i els preus bàsics que
figurin en les ofertes dels Licitadors, seran a llur risc i ventura i no tindran una altra finalitat
contractual que llur possible utilització en el càlcul de preus contradictoris o treballs per a
administració pel que fa als preus bàsics i rendiments, mentre que la descomposició i justificació
dels preus unitaris s’emprarà únicament per determinar el preu d’unitats incompletes en cas de
penalització o rescissió de l’obra.
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El Pressupost d'Execució per Contracte s'obtindrà afegint al Pressupost d'Execució Material, que
serà la suma dels imports de totes les unitats d'obra pels amidaments respectius del pressupost
dels Projectes, els coeficients del 13% de Despeses Generals i del 6% de Benefici Industrial, i
l'IVA corresponent.

En el cas que el licitador no lliuri algun dels documents següents:
•

taula núm. 1 de l’Annex. Núm. 3.

CUMPLIMENTADA AMB LES DADES DE

L’OFERTA
•

llistat d’incoherències

•

certificat de validesa

quedarà exclòs de la licitació de forma automàtica.
9.3.2

Qualsevol dades o informes que s'estimin d'interès per a una adequada apreciació de la
proposta.

9.3.3

En relació a l’apartat 1.2 de l’Annex 5, les empreses licitadores hauran de presentar:

a) Una declaració en la qual consti el nombre total de treballadors/es que empraran en l’execució
del contracte i el càlcul individualitzat d’hores de treball de cada treballador/a, indicant el
percentatge d’hores de treball i assumint el compromís que estimin oportú per sobre de
l’assenyalat com a condició d’execució 16.1. El percentatge de compromís ha d’expressar-se
amb dos decimals. Si la declaració presentada pel licitador no compleix amb l’establert en aquest
punt, la puntuació rebuda serà de 0 punts. Veure model a Annex núm. 8. Si el licitador no pretén
contractar un percentatge superior a l’establert a la clàusula 16.1, no és necessari que presenti
aquesta declaració.
b) Complimentar l’apartat b) del model de presentació d’oferta segons Annex núm. 3. El percentatge
aquí indicat ha de ser el mateix que s’indiqui a l’anterior apartat a).

NOTA: Els licitadors que no presentin el model segons Annex núm. del present Plec de Clàusules
Administratives quedaran exclosos de la licitació.

CLÀUSULA 10.- CRITERIS PER A LA CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES
Les proposicions presentades i admeses seran estudiades, homogeneïtzades, valorades i ponderades,
d’acord amb tot allò que s’esmenta i formula a l’Annex núm. 5.
Les ofertes presumptament anormals o desproporcionades s’apreciaran de conformitat amb el que
s’indica en l’Annex núm.5.
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Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada proposició com a presumptament anormal
o desproporcionada, l’òrgan de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, la informació i
les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de la seva proposició, el
que haurà de complimentar-se en el termini màxim de 5 dies naturals.
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades, l’òrgan de contractació demanarà un informe
tècnic dels serveis tècnics de l’entitat de valoració de les justificacions dels licitadors incorreguts en
presumpta oferta anormal o desproporcionada.
Si considerant la justificació efectuada pel licitador i l’informe tècnic, s’estimés que l’oferta no pot ésser
complida como a conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, l’òrgan de
contractació l’exclourà del procediment de licitació i, després d’eliminades aquestes ofertes, es procedirà,
ja sense nous càlculs d’anormalitats, a puntuar les ofertes finalment admeses aplicant els criteris
d’adjudicació de l’annex 5 d’aquest Plec. A continuació, i d’acord amb la puntuació obtinguda, es
procedirà a fer la classificació, per ordre decreixent, de totes les ofertes finalment admeses.
Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolució sigui contradictòria amb la proposta de la Mesa
de contractació o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que adopta els motius continguts en la
proposta de la Mesa
CLÀUSULA 11.- MESA DE CONTRACTACIÓ
Conformen la Mesa de Contractació els següents membres:
President: Director General de BAGUR, S.A. o persona en qui delegui
Vocals:
Director de Serveis d’Urbanisme o persona en qui delegui.
Directora de Serveis de Projectes i Obres de BAGUR, SA o persona en qui delegui.
Coordinador Territorial del Districte de Sants-Monjuïc o persona en qui delegui.
Actuarà com a secretari de la mesa de contractació el Director de Serveis Econòmics de BAGUR, SA o
persona en qui delegui.
El president de la Mesa podrà convidar, per al seu assessorament, als tècnics competents que consideri
adient.
CLÀUSULA 12.- OBERTURA I EXAMEN DE LES OFERTES
1. Finalitzat el termini establert a l’anunci per la presentació d’ofertes, es procedirà a l’obertura del sobre
número 1 de les ofertes rebudes dintre del termini als efectes de verificar que continguin la
documentació acreditativa de la capacitat i solvència per contractar i l’aportació de la documentació
exigida i de qualificar la validesa formal de la mateixa.
2. Seguidament, i si s’escau, es comunicarà als licitadors (per mitjà que garanteixi la notificació)
l’existència de defectes o omissions esmenables, fixant-se un termini per tal que els licitadors puguin
presentar l’oportuna esmena. Aquest termini no podrà ésser en cap cas superior a tres dies hàbils a
comptar des de la data de la referida comunicació.
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Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i
esmenables aquells que facin referència a la mera falta d’acreditació dels mateixos.
Procedirà la no admissió i l’exclusió del procediment de licitació a aquells licitadors que tinguin
defectes no esmenables o no hagin esmentat els defectes en el termini atorgat.
A més, la Mesa de Contractació podrà sol·licitar del licitador aclariments sobre els certificats i
documents presentats o requerir-li per a la presentació d’altres complementaris, el que haurà de ser
complimentat davant la Mesa de Contractació en el termini de cinc dies naturals.
3. Serà causa d’exclusió del procediment de licitació la manca de presentació d'algun dels documents
que s'han d'incloure en la documentació general de l'oferta (sobre núm. 1), llevat que sigui
considerada esmenable per la Mesa de Contractació.
4. Un cop revisada la documentació i verificat que la documentació administrativa presentada és vàlida
o conté defectes que es consideren esmenables, un cop esmenats, la Mesa de Contractació, en el
lloc, data i hora assenyalats a l’anunci corresponent, en acte públic, donarà a conèixer els empresaris
admesos a la licitació.
Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos de la licitació quedaran fora del
procediment d’adjudicació i els sobres que les continguin no seran oberts.
Es procedirà, en acte públic, a l’obertura de les propostes tècniques presentades pels empresaris
admesos a licitació i contingudes en els respectius sobres número 2.
En aquest acte la Mesa de Contractació podrà excloure les proposicions que no s’ajustin a les bases
explicitades en aquest plec i documentació que conforma la licitació.
5. Amb caràcter previ a l’obertura del sobre núm. 3, la qual serà en acte públic, BAGURSA donarà a
conèixer la valoració obtinguda pels licitadors admesos en relació amb l’oferta continguda al sobre
núm. 2. Així mateix, també donarà a conèixer, si s’escau, els licitador exclosos i la causa d’exclusió, i
es procedirà a l’obertura del sobre núm. 3 de les propostes admeses i a llegir el resum de les propostes
contingudes al sobre núm. 3.
Amb anterioritat a l’obertura de la primera proposició econòmica es convidarà als licitadors assistents
a que manifestin els dubtes que se’ls presentin o demanin les explicacions que estimin necessàries,
procedint-se per la Mesa de contractació als aclariments i respostes oportunes, però sense que en
aquest moment la Mesa es pugui fer càrrec de documents que no haguessin estat lliurats durant el
termini d’admissió d’ofertes, o el de correcció o esmena de defectes o omissions.
6. Tenint en compte allò esmentat anteriorment, la Mesa de Contractació, amb els informes que estimi
oportú sol·licitar, classificarà les proposicions presentades pels licitadors, per ordre decreixent,
atenent als criteris de valoració, i procedirà a realitzar la proposta d’adjudicació.
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CLÀUSULA 13.- CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES, REQUERIMENT PREVI, ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE I NOTIFICACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ
1. Una vegada hagin estat valorades les ofertes atenent als criteris especificats en aquest Plec i
d’acord amb el que s’estableix a la clàusula desena del mateix, la Mesa de Contractació, amb
els informes que estimi oportú sol·licitar, classificarà les proposicions que restin acceptades, per
ordre decreixent, en el casos que hi hagués més d’una oferta.
2. L’Òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa per què en el termini de deu dies hàbils, des del següent a aquell en què hagués
rebut el requeriment, presenti la documentació següent:
a) Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent al objecte del contracte, i últim
rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes de l’esmentat Impost.
b) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per l’Administració
Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
c) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment de les
obligacions amb la Seguretat Social.
d) Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Barcelona acreditatiu de la inexistència de deutes
tributaris amb l’esmentada Administració.
e) Assumeix del Delegat de l’Obra, designat pel Contractista, degudament visat pel Col·legi
Professional corresponent.
f) Garantia definitiva, dins del termini previst a la clàusula 14.
g) Documents descrits a les clàusules 9.1.1 i 9.1.2 del present plec.
i) Copia de la pòlissa “Tot risc construcció i responsabilitat civil”
h) Altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de l’efectiva disposició dels mitjans
que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte que li reclami l’òrgan de
contractació
Igualment haurà d’acreditar que disposa efectivament dels mitjans que s’hagués compromès a
dedicar o adscriure per l’execució del contracte, de conformitat amb allò disposat a l’article 64.2
del TRLCSP, així com d’haver constituït la garantia definitiva a què es refereix la clàusula 14 del
present Plec.
De no complementar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que
el licitador ha retirat la seva oferta, procedint l’òrgan de contractació a requerir la mateixa
documentació al licitador següent per l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes.
3. Una vegada aportada aquesta documentació, l’òrgan de contractació, prèvia revisió i acceptació
de la mateixa, adjudicarà el contracte a l’esmentada oferta que ha resultat econòmicament més
avantatjosa o, alternativament, si l’ofertant no aporta la documentació requerida o aquesta no
es acceptada per l’òrgan de contractació, aquest requerirà la documentació assenyalada al punt
2 a la següent oferta econòmicament més avantatjosa i així successivament fins a, si s’escau,
declarà desert el procediment, si no hi ha cap proposició que sigui admissible d’acord amb els
criteris d’adjudicació del present Plec, mitjançant resolució motivada que notificarà a tots els
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candidats o licitadors i la publicarà al Perfil de Contractant de l’entitat. L’adjudicació s’haurà de
produir en el termini màxim de 1 mes a comptar des del següent de l’obertura de les proposicions,
podent-se allargar fins a un màxim de 4 mesos en el supòsit que s’hagin de tenir en consideració
criteris de valoració diferents al preu. Si existeixen ofertes anormals o desproporcionades,
aquests terminis es podran ampliar en 15 dies hàbils per poder realitzar els tràmits pertinents.
4. Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran
arxivades. Formalitzat el contracte, la documentació presentada al sobre número 1 quedarà a
disposició dels interessats que no hagin resultat adjudicataris.
5. BAGURSA es reserva el dret de condicionar l’adjudicació a l’acceptació de les condicions o
requeriments que BAGURSA pugui establir a la vista de les ofertes, a l’objecte de completar-les
o homogeneïtzar-les.
L’òrgan de contractació podrà deixar sense efecte el procediment de contractació, quan concorrin
circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de manera lògica i raonable, imposin la prevalença de
l’interès públic a la vista de les necessitats que busca satisfer el contracte, podent igualment desistir
o renunciar al procediment d’adjudicació per motius d’interès públic degudament motivats a
l’expedient.
6. La resolució d’adjudicació del contracte haurà de ser motivada en referència als criteris
d’adjudicació del present Plec, haurà d’especificar els motius pels que rebutja una candidatura o
oferta i les característiques i avantatges de l’oferta seleccionada, incorporant la indicació de les
puntuacions, totals i parcials, obtingudes per totes les empreses admeses, en cada un dels
criteris d’adjudicació. Serà motivació suficient si a la resolució de l’adjudicació l’òrgan de
contractació accepta i assumeix el contingut de l’informe tècnic de valoració.
7. Transcorreguts els terminis assenyalats per l’adjudicació sense que s’hagi dictat l’acord
d’adjudicació, els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta i a que se’ls retorni o cancel·li
la garantia constituïda, sense cap mena d’indemnització. No obstant, l’òrgan de contractació
podrà sol·licitar als licitadors que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prèvia
comunicació als licitadors i publicació al Perfil de Contractant, mantenint-se la licitació amb
aquells licitadors que acceptin la pròrroga.
CLÀUSULA 14.- GARANTIES DEFINITIVES
L’adjudicatari haurà de constituir la garantia definitiva, per import del 8% de l’import d’adjudicació, exclòs
l’IVA, abans de la formalització del Contracte, podent-se presentar en les formes establertes al present
Plec per les garanties provisionals.
En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a
l’Annex núm. 4.A d’aquest Plec de Clàusules Particulars, i l’Avalista haurà de complir els requisits
legalment exigibles.

25

En el cas de tractar-se d’un contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i les condicions que
reglamentàriament s’estableixen, amb entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya en el ram
de l’assegurança de caució, essent necessari entregar el certificat del contracte al corresponent òrgan
de contractació de BAGUR, SA
Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar en la corresponent pòlissa que es concretarà en un certificat,
el model tipus del qual figura a l’Annex núm. 4.B d’aquest Plec de Clàusules Particulars, i la companyia
asseguradora haurà de complir els requisits legalment exigibles.
El contractista haurà d’acreditar la constitució de la garantia definitiva en el termini establert en el present
Plec.
Quan, com a conseqüència de la modificació del contracte, per qualsevol circumstància, el preu del
mateix experimenti variació a l’alça o a la baixa, es reajustarà la garantia constituïda per l’import necessari
per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el pressupost del contracte vigent
en cada moment.
La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà, una vegada produït el venciment del
termini de garantia i acomplert satisfactòriament el contracte, o resolt aquest per causes no imputables
al contractista i seguint el procediment establert al contracte.
CLÀUSULA 15.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE
1. Amb la formalització del contracte aquest quedarà perfeccionat.
2. El contracte s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document privat, signant-se per les parts, en
el termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de notificació de l’adjudicació i prèvia aportació
de la documentació requerida per l’òrgan de contractació.
En el supòsit que l’adjudicatari no atengués el requeriment de l’entitat, no complís els requisits per a
la celebració del contracte o impedís que es formalitzés en el termini assenyalat, l’entitat podrà
procedir a resoldre l’adjudicació, donant un tràmit d’audiència a l’interessat de 10 dies naturals. En
aquest supòsit es confiscarà la garantia i l’entitat podrà exigir la indemnització pels danys i perjudicis
causats. En aquests casos, l’entitat podrà adjudicar el contracte a la següent oferta econòmicament
més avantatjosa.
3. En cas que el servei fos adjudicat a una unió o agrupació d’empreses, en qualsevol règim jurídic
legalment admès, aquestes hauran d’acreditar llur constitució en escriptura pública, dins del termini
atorgat per a la formalització del Contracte, i el CIF assignat a la unió i la representació, si s’escau.
4. Els Contractes es formalitzaran d'acord amb el model que s'adjunta al present Plec de Clàusules
Particulars.
5. Llevat dels supòsits de successió de la persona de l’adjudicatari i cessió del contracte, el contracte
objecte d’aquest Plec només es podrà modificar en els casos previstos en aquest Plec o bé en els
casos i amb els límits establerts en el contracte tipus d’aquesta licitació.
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6. En els casos de fusió d’empreses en els que hi participi la societat adjudicatària, el contracte
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en
tots els drets i obligacions dimanants del mateix. Igualment, en els supòsits d’escissió, aportació o
transmissió d’empreses o branques d’activitat de les mateixes, el contracte continuarà amb l’entitat a
la que se li atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants dels
mateixos, sempre que tingui la solvència exigida a l’acordar-se l’adjudicació o que les diverses
societats beneficiàries de les esmentades operacions i, en cas de subsistir, la societat de la que
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament amb
aquella de l’execució del contracte.

CLÀUSULA 16. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

1. L’empresa adjudicatària haurà de destinar com a mínim un 5% de treballadors sobre el total de la
plantilla que executi el contracte (i de les hores totals de treball del contracte), a persones amb
dificultats particulars d’inserció al mercat laboral. Aquesta condició és d’obligat compliment en
l’execució del contracte. Si el licitador proposa a la seva oferta un percentatge superior al 5%,
s’obtindrà una puntuació segons l’establert a l’apartat 1.2 de l’Annex núm. 5.

2. Es dóna al licitador una alternativa a la clàusula d’obligat compliment 16.1. Com a alternativa a
l’obligació establerta a la clàusula 16.1: Totes les baixes, substitucions i noves contractacions
s’hauran de realitzar mitjançant la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció al
mercat laboral, fins arribar al 5% sobre el total de la plantilla que executi el contracte, així com de les
hores totals de treballs del contracte. En cap cas l’acolliment a aquesta alternativa serà susceptible
de rebre puntuació en la valoració de l’oferta presentada pel licitador.

3. En cas de que es permeti la subcontractació, l’empresa adjudicatària haurà de subcontractar almenys
un 5% del pressupost d’adjudicació amb Centres Especials de Treball i/o amb Empreses Recollida
selectiva d’Inserció.

4. Consideracions de caràcter mediambiental:
a. Reutilització i/o reciclatge d’envasos i embalatges dels materials i productes fungibles
utilitzats durant l’execució del contracte dels residus generats en l’execució del contracte.
b. Establiment d’indicadors ambientals rellevants i informes de seguiment periòdics.
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CLÀUSULA 17. CONDICIÓ DE CARÀCTER ESSENCIAL
1. Els contractistes, subcontractistes o empreses filials o empreses interposades no poden realitzar
operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaboradada per les Institucions
Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells i que siguin
considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals,
frau fiscal o contra la Hisenda Pública.
2. En totes les licitacions dels contractes públics municipals les empreses licitadores declararan si
compleixen la condició establerta en l’apartat anterior. (Annex 1-D (a) o b))
3. En els termes establerts per la normativa aplicable es requerirà a l’empresa que manifesti tenir relació
amb paradisos fiscals sense incórrer en les actuacions il·legals descrites en l’apartat primer (Annex
1-D (a), els moviments financers concrets i tota la informació relativa a aquestes actuacions i es
donarà publicitat al Perfil del Contractant de BAGURSA de que l’empresa ha declarat tenir relacions
amb paradisos fiscals.
4. En el supòsit que, formalitzat un contracte públic municipal, es verifiqui la falsedat de la declaració
de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relació financera o econòmica en un
paradís fiscal en relació amb les actuacions descrites al primer paràgraf de la clàusula 17, es
considerarà falta greu amb imposició de penalitats i, si s’escau, la resolució del contracte d’acord
amb la previsió de l’article 223.f) del TRLSCP i s’incoarà expedient de prohibició de contractar segons
la previsió de l’article 60.2.c) del TRLSCP per incompliment de clàusules essencials del contracte.

CLÀUSULA 18.- PROTECCIÓ DE DADES
En compliment del què disposa l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció
de Dades de Caràcter Personal, en el que es regula el dret d’informació en la recollida de les dades de
caràcter personal, es deixa constància del següents extrems:
a. La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades de caràcter
personal és necessària per la participació en el mateix.
b. En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal
de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, etc.), el licitador garanteix que ha
obtingut prèviament el consentiment de les persones interessades / afectades per facilitar la referida
informació a BAGURSA amb la finalitat de licitar en el present procediment.
c. La documentació presentada pels licitadors que contingui dades de caràcter personal serà dipositada
a les oficines de BAGURSA i serà tractada per BAGURSA per la qualificació, valoració i comparació
de les proposicions dels licitadors i per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de
contractació pública que sigui d’aplicació a BAGURSA. Els destinataris d’aquesta informació seran la
pròpia, BAGURSA, l’Ajuntament de Barcelona, si s’escau, així com aquells tercers que realitzin
tasques de fiscalització o aquells tercers que, en l’execució del contracte, necessàriament hagin
d’accedir a la mateixa.
d. La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que el licitador autoritza a BAGURSA
a tractar la referida documentació i informació en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari,
en el marc de l’execució del contracte.
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e. Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint
un escrit a BAGURSA, com entitat responsable del tractament, a l’adreça indicada a la lletra c)
anterior, adjuntant una còpia del Document Nacional d’Identitat o altre Document Oficial que acrediti
la identitat de la persona que exerciti el dret.
CLÀUSULA 19.- CONFIDENCIALITAT
L’adjudicatari estarà obligat a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la que tingui
accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en el mateix o que així li indiqui l’entitat, o que per
la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà
durant un termini mínim de 5 anys, a excepció de que en el el contracte s’estableixi un termini superior.
Així mateix, l’empresari haurà d’assenyalar i detallar expressament aquella documentació i/o informació
que consideri confidencial de la seva oferta, no essent admissible una declaració de confidencialitat de
tota la documentació presentada. En cas de no disposar d’aquesta declaració al sobre 1, com es
requereix a la clàusula 9.1.3 del present Plec, l’Òrgan de Contractació considerarà que la informació no
té caràcter confidencial.
Barcelona, 19 de juny de 2017

__________________________________
Josep Badia Sánchez
Director de Serveis Econòmics

_________________________
Josep M. de Torres Sanahuja
Director General
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ANNEX NÚM. 1 - A
DECLARACIÓ RESPONSABLE

El Sr............................................., amb DNI núm.............................., actuant en nom i representació de
................................. (licitador)..................., en la seva condició de ................................. i amb poders
suficients per subscriure la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del
procediment de contractació per a l’adjudicació del contracte........................................., DECLARA
RESPONSABLEMENT:

1.- Que el licitador compleix tots i cadascun dels requisits de capacitat i solvència establerts en el plec
que regula el contracte abans esmentat i està en disposició d’aportar la documentació acreditativa
d’aquests extrems, detallada a les clàusules 9.1.1 i 9.1.2 del plec de clàusules administratives en el
termini màxim de 5 dies hàbils a comptar des del requeriment de BAGURSA.

2.- Que es compromet a aportar la documentació acreditativa de la capacitat i solvència exigida a les
referides clàusules en el termini establert que li atorgui BAGURSA.

I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a ………… de ……………….. de
…………

Signatura
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ANNEX NÚM. 1 - B
DECLARACIÓ RESPONSABLE

Senyors,

El Sr............................................., amb DNI núm.............................., actuant en nom i representació de
................................. (licitador)..................., en la seva condició de ................................. i amb poders
suficients per subscriure la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del
procediment de contractació per a l’adjudicació del contracte........................................., DECLARA
RESPONSABLEMENT:

1.- Que ni ..................... (en endavant el licitador) ni els seus administradors i/o representants es troben
inclosos en cap de les circumstàncies previstes en l’article 60 del TRLCSP.

2.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Estat.

3.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya.

4.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Barcelona.

5.- Que el licitador es troba al corrent d’obligacions amb la Seguretat Social.

6.- Que el licitador està donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques i al corrent del seu
pagament, quan s’exerceixin activitats subjectes a aquest impost (indicar la possible exempció, en el
seu cas).

I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura
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ANNEX NÚM. 1 - C
DECLARACIÓ RESPONSABLE

El Sr............................................., amb DNI núm.............................., actuant en nom i representació de
................................. (licitador)..................., en la seva condició de ................................. i amb poders
suficients per subscriure la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del
procediment de contractació per a l’adjudicació del contracte........................................., DECLARA
RESPONSABLEMENT:

En compliment de l’establert a la clàusula 16 del Plec de Clàusules Administratives del present
procediment de licitació, el licitador es compromet a:

1. L’empresa adjudicatària haurà de destinar com a mínim un 5% de treballadors sobre el total de la
plantilla que executi el contracte (i de les hores totals de treball anuals), a persones amb dificultats
particulars d’inserció al mercat laboral. Aquesta condició és d’obligat compliment en l’execució del
contracte. Si el licitador proposa a la seva oferta un percentatge superior al 5%, s’obtindrà una
puntuació segons l’establert a l’apartat 1.2 de l’Annex núm. 5.
2. Es dóna al licitador una alternativa a la clàusula d’obligat compliment 16.1. Com a alternativa a
l’obligació establerta a la clàusula 16.1: Totes les baixes, substitucions i noves contractacions
s’hauran de realitzar mitjançant la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció al
mercat laboral, fins arribar al 5% sobre el total de la plantilla que executi el contracte, així com de les
hores totals de treballs anuals. En cap cas l’acolliment a aquesta alternativa serà susceptible de rebre
puntuació en la valoració de l’oferta presentada pel licitador.
3. En cas de que es permeti la subcontractació, l’empresa adjudicatària haurà de subcontractar almenys
un 5% del pressupost d’adjudicació amb Centres Especials de Treball i/o amb Empreses Recollida
selectiva d’Inserció.
4. Consideracions de caràcter mediambiental:
a. Reutilització i/o reciclatge d’envasos i embalatges dels materials i productes fungibles
utilitzats durant l’execució del contracte dels residus generats en l’execució del contracte.
b. Establiment d’indicadors ambientals rellevants i informes de seguiment periòdics.
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ANNEX NÚM. 1 – D (a)
DECLARACIÓ RESPONSABLE

El Sr............................................., amb DNI núm.............................., actuant en nom i representació de
................................. (licitador)..................., en la seva condició de ................................. i amb poders
suficients per subscriure la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del
procediment de contractació per a l’adjudicació del contracte........................................., DECLARA
RESPONSABLEMENT:

En compliment de l’establert a la clàusula 17 del Plec de Clàusules Administratives del present
procediment de licitació:

1. El licitador compleix amb la següent condició: El licitador, contractista, subcontractista o
empreses filials o empreses interposades, no realitza operacions financeres en paradisos fiscals,
segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o, en
el seu defecte, l’Estat espanyo o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en els termes
legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda
Pública.

2. El licitador (contractista, subcontractista o empreses filials o empreses interposades) manifesta
tenir relació amb paradisos fiscals sense incórrer en les actuacions il·legals descrites en l’apartat
anterior. A requeriment de BAGURSA aportarà tots els moviments financers concrets i tota la
informació relativa a aquestes actuacions a fi i efecte de donar publicitat al Perfil del Contractant
de BAGURSA de que l’empresa ha declarat tenir relacions amb paradisos fiscals.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura
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ANNEX NÚM. 1 – D (b)
DECLARACIÓ RESPONSABLE

El Sr............................................., amb DNI núm.............................., actuant en nom i representació de
................................. (licitador)..................., en la seva condició de ................................. i amb poders
suficients per subscriure la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del
procediment de contractació per a l’adjudicació del contracte........................................., DECLARA
RESPONSABLEMENT:

En compliment de l’establert a la clàusula 17 del Plec de Clàusules Administratives del present
procediment de licitació:

1. El licitador (contractista, subcontractista o empreses filials o empreses interposades) no té cap
tipus de relació amb paradisos fiscals.

I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura
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ANNEX NÚM. 2.A
MODEL D'AVAL BANCARI PROVISIONAL

(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per
l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels òrgans
equivalents de les restants administracions)

El Banc................................, i en el seu nom i representació................................., en qualitat de
...................... i segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de
....................., D. ..........................., amb data................, número......................... del seu protocol i que
afirmen trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de
......................................... en interès i benefici de la SOCIETAT MUNICIPAL BARCELONA GESTIÓ
URBANÍSTICA, S.A i fins a la suma de EUROS (…% del pressupost de licitació), a efectes de garantir
l'exacte compliment per l'empresa abans esmentada de totes i cadascuna de les obligacions que li
resultin com a conseqüència de la participació i possible adjudicació, del contracte d’execució de les
obres corresponents al Projecte ".............................................................................................................".

L'indicat aval es presta pel Banc ................................... amb expressa i formal renúncia dels beneficis
d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte declara el
Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb l'empresa..........................................
fins al termini de vigència de l'oferta d'aquesta, o fins a la l’adjudicació definitiva del Contracte en el cas
que l'avalat fos l'adjudicatari, a pagar amb caràcter incondicional, dintre, com a màxim dels vuit dies
següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada
(....…% del pressupost de licitació) s'expressi en el requeriment, renunciant el banc expressament i
solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades,
qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se i encara que es manifestés
oposició o reclamació per part de .................. o de tercers, qualsevol que aquests fossin.
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ANNEX NÚM. 2.B
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA PROVISIONAL
(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per
l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels òrgans
equivalents de les restants administracions)
Certificat número ................................
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb
domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i CIF
................................, degudament representat pel senyor ..............................................................
......................., amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de ...................
..............................................................................................................................................................
ASSEGURA
A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................, en concepte de
prenedor de l’assegurança, enfront de la SOCIETAT MUNICIPAL BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA,
S.A, en endavant l’assegurat, fins a l’import de euros ................. (…% del pressupost de
licitació)..............., a efectes de garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i cadascuna de les
obligacions que li resultin com a conseqüència de la participació en la licitació .............................. i
possible
adjudicació
de
l’execució
de
les
obres
corresponents
al
Projecte
…………………………………………………………………….. .
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l’assegurador a
resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador suspesa, ni aquest
alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia.
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el prenedor
de l’assegurança.
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de la SOCIETAT
MUNICIPAL BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA, S.A, i a pagar amb caràcter incondicional i dintre,
com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que fins a la
concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.
La present assegurança de caució estarà en vigor fins al termini de vigència de la proposició que, en
relació amb el procediment abans assenyalat, l’assegurat presentarà a la SOCIETAT MUNICIPAL
BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA, S.A, o fins a l’adjudicació definitiva del Contracte en el cas que
l’assegurat fos l’adjudicatari.

A ........................................., el ................. de ........................................... de ............
Signatura:
Assegurador
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ANNEX NÚM. 3
PROPOSTA AVALUABLE MITJANÇANT CRITERIS AUTOMÀTICS O FÓRMULES AUTOMÀTIQUES

El Sr. .............................. amb residència a ......................................... carrer......................................
núm. ................ assabentat de l’anunci publicat al .................................... i de les condicions i requisits
que s’exigeixen per a l’adjudicació de les obres de “....................................”, es compromet en nom
(propi o de l’empresa que representa) a realitzar-les amb estricta subjecció als esmentats requisits i
condicions per la qualitat de (expresseu clarament escrita en lletres i números la quantitat en euros per
la qual es compromet el proponent a l’execució de les obres .................., més la quantitat de (valor de
l’IVA) euros per l’IVA, en cas que sigui procedent i un termini d’adjudicació de ............ mesos.

1.- Import oferta econòmica:
CONCEPTE

PRESSUPOST
OFERTAT
(IVA exclòs)

PRESSUPOST DE
LICITACIÓ
(IVA exclòs)

TERMINI
OFERTAT

1.824.729,22 €

TERMINI
LICITACIÓ

5 mesos

Termini de validesa de la oferta 4 mesos des de l’obertura de les ofertes.

(Quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import i/o
termini superior al de licitació).
L’oferta presentada pel licitador es valorarà segons la fórmula automàtica indicada a l’Annex
núm. 5, apartat 1.1

2.- Altres criteris valorats mitjançant criteris automàtics:
2.1.- Contractació de Persones amb dificultats particulars de inserció al Mercat Laboral:
Percentatge que l’empresa adjudicatària es compromet a destinar durant l’execució del contracte
de treballadors sobre el total de la plantilla que executi el contracte (i de les hores totals de treball
anuals), a persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral:

Percentatge (amb dos decimals): ___________

Aquest percentatge es valorarà segons la fórmula automàtica indicada a l’Annex núm. 5,
apartat 1.2 i ha de ser el mateix que l’expressat a la Declaració segons model Annex núm. 8.

2.2.- Per aplicació de baixes als preus contradictoris:
(marcar amb una X on correspongui)
El 3%
Entre el 3 % i el 6%
Per sobre del 6%
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2.3.- Per augment del termini de garantia per sobre d’una any segons contracte:
(marcar amb una X on correspongui)
Fins a 18 Mesos
Fins a 24 mesos

I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura
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Taula núm.1. Desglossament de l’oferta econòmica.

*Taula núm.2. Partides alçades a justificar llur import no pot ser modificat

PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA REALITZACIÓ D'ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT.

XPAJ004

AQUESTA PARTIDA INCLOU TOTS ELS CONTROLS DE QUALITAT INDICATS A l'ANNEX CONTROL
DE QUALITAT DEL PROJECTE EXECUTIU AIXÍ COM EL CONTROL RADIOGRÀFIC DEL 10% DE LA
PA TOTALITAT DE LES SOLDADURES DE TOTES LES XARXES DEL PROJECTE.

829,260

10,000

TOTAL CONTROL QUALITAT

XPANN11

P.A. DE COBRAMENT ÍNTEGRE PER LA SEGURETAT I SALUT DE LA INSTAL·LACIO DE LA XARXA
PA DE FRED I CALOR

5.680,090

1,000

TOTAL SEGURETAT I SALUT

TOTAL PARTIDES ALÇADES

8.292,60 €

8.292,60 €

5.680,09 €

5.680,09 €

13.972,69 €

NOTA: Aquests preus no inclouen el 13% en concepte de Despeses Generals, ni el 6% en concepte de Benefici Industrial.
Tampoc inclouen l’IVA.
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ANNEX NÚM. 4.A
MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU
(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per
l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels òrgans
equivalents de les restants administracions)

El Banc .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de ................... i segons les
facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ..............., D.
....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i que afirmen trobar-se
íntegrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de l'empresa ......................., en interès i
benefici de la SOCIETAT MUNICIPAL BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA, S.A, i fins la suma de
euros (…% de l'import del Contracte), a efectes de garantir l'exacte compliment per l'empresa esmentada
de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el corresponent Contracte d'adjudicació de les
obres de construcció "...................................." amb el número d’expedient “...............”.

L'aval indicat es presta pel Banc ..................., amb expressa i formal renúncia dels beneficis d'excussió,
divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte declara el Banc que
vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb la companyia ........................ fins a la liquidació
per la SOCIETAT MUNICIPAL BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA, S.A de les obres abans
esmentades i finalització del termini de garantia, a pagar amb caràcter incondicional i dins, com a màxim,
dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada de
(…% de l'import del Contracte) EUROS s'expressi en el requeriment, renunciant el Banc, expressament
i solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades
qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés
oposició o reclamació per part de ................................., o de tercers, qualssevol que aquests fossin.
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ANNEX NÚM. 4.B
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA DEFINITIVA
(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per
l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels òrgans
equivalents de les restants administracions)
Certificat número ................................
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb
domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i CIF
................................, degudament representat pel senyor ..............................................................
......................., amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de ...................
..............................................................................................................................................................
ASSEGURA
A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................, en concepte de
prenedor de l’assegurança, enfront de la SOCIETAT MUNICIPAL BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA,
SA, en endavant l’assegurat, fins a l’import de euros ................. (…% de l’import del contracte)...............,
a efectes de garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li
resultin com a conseqüència de l’adjudicació de l’execució de les obres corresponents al Projecte
“…………………………” amb el número d’expedient “……………”
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l’assegurador a
resoldre el Contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador suspesa, ni aquest
alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia.
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el prenedor
de l’assegurança.
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de la SOCIETAT
MUNICIPAL BARCELONA GESTIÓ URBANÍSTICA, S.A. i a pagar amb caràcter incondicional i dintre,
com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que fins a la
concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.
La present assegurança de caució estarà en vigor fins a la liquidació del contracte i finalització del termini
de garantia.

A ........................................., el ................. de ........................................... de ............
Signatura:
Assegurador
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ANNEX NÚM. 5
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades, tant pel que fa a seva
vessant tècnica com econòmica, d’acord amb els criteris que es relacionen tot seguit:

1. OFERTA AVALUABLE MITJANÇANT L’APLICACIÓ
AUTOMÀTIQUES (SOBRE NÚM. 3). FINS A 51 PUNTS.

DE

CRITERIS

O

FÓRMULES

1.1 Oferta econòmica. Fins a 20 punts.
La puntuació econòmica de cadascuna de les ofertes presentades es calcularà mitjançant la següent
fórmula:

P = Puntuació
O = Import oferta que s’avalua
T = Tipus de licitació

-

N = Puntuació Màxima
M = Mitjana de les ofertes
Omín = Oferta mínima

Les baixes seran presumptament anormals o desproporcionades quan superin en 2 unitats
percentuals a la mitjana de les ofertes, considerades segon el següent:

La mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes admeses al concurs. Per
realitzar aquest càlcul se seguirà el següent criteri:

En primer lloc s’aplicarà, si s’escau, el contingut l’article 86 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, en
relació a las empreses que pertanyen al mateix grup empresarial d’acord amb l’article 42.1 del codi de
comerç.
Una vegada feta aquesta primera operació, i en relació a la resta d’ofertes admeses, si aquestes són
un número igual o superior a set, no es tindran en compte per a l’esmentat càlcul les dues ofertes més
altes ni les dues més baixes; si són un número inferior a set, per calcular l’esmentada mitjana aritmètica
no es tindran en compte l’oferta més alta ni l’oferta més baixa; i si són un número inferior a cinc, es
tindran en compte totes aquestes ofertes per fer l’esmentat càlcul.

-

No s’admet la possibilitat de variants.
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1.2 Altres criteris valorats mitjançant criteris automàtics. Fins a 31 punts
1.2.1

CONTRACTACIÓ DE PERSONES AMB DIFICULTATS PARTICULARS D’INSERSIÓ AL
MERCAT LABORAL per sobre del percentatge assenyalat en la clàusula 16.1 del present Plec
(Veure clàusula 1 del present Plec de Clàusules Particulars) (Fins a 11 punts).
Si el % és > 5,00% _____
Si el % és >= 6,00% _____
Si el % és >= 7,00% _____
Si el % és >= 8,00% _____
Si el % és >= 9,00% _____
Si el % és >= 10,00% ____
Si el % és >=11,00% _____
Si el % és >=12,00% _____
Si el % és >= 13,00% ____
Si el % és >= al 14,00% __
Si el % és >= al 15% _____

1 punt
2 punts
3 punts
4 punts
5 punts
6 punts
7 punts
8 punts
9 punts
10punts
11 punts

1.2.2.- Per aplicació de baixes als preus contradictoris: Fins a 10 punts

El 3%
Entre el 3 % i el 6%
Per sobre del 6%

5 punts
8 punts
10 punts

1.2.3 .- Per augment del termini de garantia per sobre d’una any segons contracte: Fins a 10 punts

Fins a 18 Mesos
Fins a 24 mesos

5 punts
10 punts

2. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR
OFERTA TÈCNICA (SOBRE NÚM. 2). Fins a 49 punts.
a) PROGRAMA DE TREBALL I TERMINI JUSTIFICAT (Fins a 9 punts):
Es puntuarà el contingut i grau del detall del programa de treball proposat pels licitadors. S’hauran de
respectar les activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s’admetrà la inclusió de totes
aquelles subactivitats necessàries. Sense perjudici que en el moment de l’elaboració del Pla d’Obres
contractual es desenvolupi el contingut de les activitats en les subactivitats que la Direcció d’Obra cregui
necessàries.
Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats definides en el Pla d’Obres del projecte
s’adaptaran a la previsió de cada ofertant, amb l’expressió clara dels rendiments esperats i equips i
recursos associats a cada una d’aquestes activitats.
El Pla d’Obres presentat durà també la previsió mensual d’obra executada, a origen. Els valors
s’expressaran en % respecte al PEM total de l’obra, i es valorarà la coherència amb el pla d’obres
presentat.
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 fulls a doble cara DINA4, format arial 12. S’admetrà el
diagrama de Gantt i/o Pert en format més gran.
No es valorarà cap reducció de termini proposat respecte a la planificació de Projecte.
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b) CONEIXEMENT DE L’OBRA (Fins a 9 punts):
L’oferent haurà de presentar un breu informe (5 fulls a doble cara DINA4 màxim, format arial 12) on faci
una breu descripció, al seu judici, de quin és el plantejament de procediment general de l’obra, així com
dels procediments singulars que es puguin presentar. També caldrà descriure els aspectes i gestions
més importants o problemàtics de l’actuació global i la seva incidència en l’execució de l’obra.
L’oferent haurà de presentar un breu informe (3 fulls a doble cara DINA4 màxim, format arial 12) on faci
una breu descripció de les mesures i/o gestions que portarà a terme per resoldre els aspectes i de les
gestions més importants identificats en el paràgraf anterior.
c) PER L’ELABORACIÓ DE L’ESTUDI D’ACTUACIÓ I ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES EN EL
FUNCIONAMENT DEL SECTOR D’INFLUÈNCIA DE L’OBRA (Fins a 8 punts):
Aquests estudis han de composar-se d’una memòria (acompanyada de plànols si s’escau) on s’explicitin
i determinin tots els aspectes i accions concretes proposats pel licitador, per tal de fer possible
comptabilitzar l’execució de les obres amb els vianants i el trànsit (fases de les activitats que composen
l’obra, zones proposades per acopi de materials, instal·lació de maquinària i tancats, horaris i jornades
de treballs programats), així com qualsevol altre aspecte que consideri rellevant per tal d’interferir el
mínim possible en el normal desenvolupament de l’activitat del sector d’influència de l’obra en qüestió.
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 fulls a doble cara DINA4, format arial 12.
d) PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT (Fins a 5 punts):
Per implantar un sistema de gestió de qualitat, integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat de
proporcionar productes i serveis que compleixin els requisits del client i els reglaments que li siguin
d’aplicació.
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 5 fulls a doble cara DINA4, format arial 12.
e) PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL (Fins a 6 punts):
e.1) Interferències amb el medi ambient: Es valoraran mesures específiques de reducció d’impacte
ambiental de l’obra, tant pel que fa als aspectes constructius (reducció de sorolls, pols, neteja de l’entorn,
etc.).
e.2) Propostes d’estalvi energètic en l’execució de l’obra.
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 2 fulls a doble cara DINA4, format arial 12.
f) REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES (Fins a 8 punts):
f.1) Es valoraran mesures especifiques en la reutilització de materials reciclables d’acord amb allò previst
a la normativa vigent.
f.2) Es valorarà l’ús per part dels licitadors dels Residus de Construcció i Demolició (RCD) en la fabricació
dels formigons no estructurals que facin servir en l’execució de l’obra.
f.3) Pla de gestió de residus de construcció generats a l’obra. Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de
2 fulls a doble cara DINA4, format arial 12.

g) PER LA MILLORA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT (Fins a 4 punts):
Per la memòria de cada proposta es valorarà el sistema intern de Seguretat i Salut que es proposi aplicar
a l’obra, en particular:
g.1) La revisió de l’estudi de seguretat i salut amb indicació de les seves deficiències i possibles millores
en l’execució d’aquesta obra.
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g.2) Anàlisi de les possibles situacions d’emergència que poguessin sobrevenir durant l’execució
d’aquesta obra: mesures a adoptar, relacions a organitzar amb serveis externs per garantir la seva
rapidesa i eficàcia.
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 2 fulls a doble cara DINA4, format arial 12.

CONDICIÓ GENERAL: PER QUE LES MILLORES ES TINGUN EN COMPTE, CAL ESPECIFICAR QUE TOTES
LES MILLORES I PROPOSTES DEL OFERTANT NO TINDRAN UN COST ADICIONAL PER L’OBRA

____________________________________________________________________________
1 La puntuació mínima per a ser adjudicatari serà de 29. Les ofertes amb puntuació inferior a
aquest llindar seran excloses del procediment de contractació i no s’obrirà la seva oferta valorable
mitjançant l’aplicació de criteris o fórmules automàtiques.
Es donarà la màxima puntuació a la millor oferta en cada un dels apartats valorats i
proporcionalment a la resta.
La puntuació total resultant de la suma dels apartats valorats es ponderarà de la mateixa manera.

2
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ANNEX NÚM. 6
MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’EQUIP DESTINAT A OBRA

Nom i Cognoms

Titulació

Funció

Experiència en
obres (anys)

Dedicació (%)
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ANNEX NÚM. 7

PROCEDIMENT PER A L’ELABORACIÓ I VALIDACIÓ D’OFERTES I DELS SEU CERTIFICAT DE
VALIDESA

El procés que es detalla a continuació té com a finalitat que el licitador, un cop elaborada la seva oferta,
pugui realitzar el procés d’homogeneïtzació i emetre el llistat de validesa abans de lliurar-la a BAGUR,
SA.
PROCÉS:
1. El fitxer de la licitació
Descomprimir el fitxer inclòs en els documents de la licitació, lliurat per BAGUR, SA. Apareixerà un
fitxer amb extensió LCT (licitació.LCT)
Obrir el fitxer licitació.LCT des del mòdul de pressupostos de TCQ2000. El pressupost que apareix
és la base sobre la que s’ha d’elaborar l’oferta.
2. Elaborar l’oferta amb el programa TCQ2000
Introduir els preus de l’oferta en el pressupost licitació.LCT (d’acord amb els requeriments i
instruccions econòmiques de la licitació).
3. Homogeneïtzació
Un cop finalitzada la introducció dels preus de l’oferta, s’ha d’iniciar el seu procés de validació.
Des del menú de TCQ2000 cal entrar a “homogeneïtzació” i dintre a l’“assistent de validació de
l’oferta”. Un cop a dins, apareixerà una pantalla amb les dades següents: dades de la licitació, criteris
d’homogeneïtzació, nom de l’empresa que presenta l’oferta, termini d’obra de l’oferta i observacions.
Les dades de la licitació i els criteris d’homogeneïtzació ja venen determinats per BAGUR, SA i per
tant no es poden modificar. Només cal omplir el nom de l’empresa que presenta l’oferta, el termini i,
si s’escau, les observacions.
Per iniciar el procés cal prémer el botó “començar”.
Si el procés s’ha realitzat correctament apareixerà el “llistat d’incoherències”.
Si la homogeneïtzació no ha finalitzat correctament, apareixerà una pantalla on s’indicarà que no
s’ha pogut homogeneïtzar l’oferta i el resum de les incidències. Cal esmenar els problemes i repetir
el procés de validació fins obtenir el llistat d’incoherències.
4. Llistat d’incoherències
S’arriba a aquest llistat automàticament un cop s’ha realitzat l’homogeneïtzació de l’oferta sense
incidències.
Aquest informe serveix per conèixer els canvis que el licitador o el procés automàtic
d’homogeneïtzació han realitzat respecte el pressupost bàsic de la licitació lliurat per BAGUR, SA.
Cal que el licitador ens validi o faci les correccions que cregui convenients.
5. Certificat de validesa
Un cop obtingut el llistat d’incoherències, també automàticament apareixerà el missatge següent:
“homogeneïtzació finalitzada correctament. Imprimir certificat de validesa? Si/No”
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També el missatge pot dir “l’oferta és a l’alça”, “el termini de realització de les obres és superior al de
la base de licitació”, “l’últim full no coincideix amb el de la base de licitació”.
El certificat de validesa mostrarà la diferència respecte l’oferta base i el seu percentatge arrondonint
a quatre decimals.
6. Exportar l’oferta homogeneïtzada.
Un cop realitzat el certificat de validesa, l’assistent del TCQ2000 exporta l’oferta a un fitxer extensió
TCQ. El procés s’ha acabat correctament
7. Lliurament de l’oferta a BAGUR, SA
Fitxer amb l’oferta econòmica: oferta.TCQ
Certificat de validesa signat
Llistat d’incoherències
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ANNEX NÚM. 8

DECLARACIÓ RESPONSABLE CONTRACTACIÓ

El Sr............................................., amb DNI núm.............................., actuant en nom i representació de
................................. (licitador)..................., en la seva condició de ................................. i amb poders
suficients per subscriure la present declaració responsable, assabentat de la convocatòria del
procediment de contractació per a l’adjudicació del contracte........................................., DECLARA:
La previsió de contractació de personal per a l’execució del contracte és la que a continuació es presenta,
assumint com a percentatge de núm. d’hores anuals per a persones en dificultats particulars d’inserció
al mercat laboral el següent:

càlcul
Persona en Hores d’execució
individualitzat
Núm.
dificultats
del contracte
d'hores
Persones
particulars
persones en
Perfil
d’execució
participants
d'inserció al
dificultats
professional del contracte
en l'execució
mercat
particulars
del contracte
laboral
d’inserció al
(sí/no)
mercat laboral
1
2
3
4

n
TOTAL
PERSONES
PARTICIPANTS EN
L’EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE

TOTAL HORES
EXECUCIÓ DEL
CONTRACTE (b)

TOTAL HORES
CONTRACTE PERSONES
DIFICULTATS PART.
(a)

(a) / (b)

X,XX%
%a
complimentar
també a l'apartat
1.2 de l'Annex 3

I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de …………

Signatura
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