BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, SA
ANUNCI DE LICITACIÓ

Anunci per a la contractació de:
Contractació dels Serveis de redacció de Projecte Executiu, Direcció facultativa, As
Built, tramitació Llicència d’activitats i Auditoria corresponent a la nova construcció de
dues plantes soterrades d’ús terciari i com a centre de serveis a la mobilitat anomenat
Ciutadella del Coneixement – Zoo ubicat a l’antic Mercat del Peix delimitat pels carrers
Villena, Ramon Trias Fargas i Wellington, al districte de Sant Martí de Barcelona
- Lot 1: Projecte bàsic, projecte executiu, direcció facultativa, as built,
tramitació i obtenció de llicència d’activitats.
- Lot 2: Auditoria del projecte bàsic i del projecte executiu

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme
Barcelona de Serveis Municipals, SA
b) Perfil del Contractant: Perfil del Contractant de l’entitat, integrat a la Plataforma
de Contractació de la Generalitat de Catalunya a la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BSM/customProf
c) Número d’expedient
2019-CONS-199-CA
d) Domicili:
Carrer Calàbria, 66.
e) c) Localitat i codi postal:
08015 Barcelona.
f) d) Telèfon:
93 887 50 20
g) Direcció de correu electrònic:
mboldu@bsmsa.cat i mdsanz@bsmsa.cat

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte
Contractació dels Serveis de redacció de Projecte Executiu, Direcció facultativa, As
Built, tramitació Llicència d’activitats i Auditoria corresponent a la nova construcció de
dues plantes soterrades d’ús terciari i com a centre de serveis a la mobilitat anomenat
Ciutadella del Coneixement – Zoo ubicat a l’antic Mercat del Peix delimitat pels carrers
Villena, Ramon Trias Fargas i Wellington, al districte de Sant Martí de Barcelona
- Lot 1: Projecte bàsic, projecte executiu, direcció facultativa, as built,
tramitació i obtenció de llicència d’activitats.
- Lot 2: Auditoria del projecte bàsic i del projecte executiu
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b) Lloc d’execució
Barcelona
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació
Ordinària
b) Procediment obert
c) Regulació
Contractació harmonitzada
4. Valor estimat del contracte
732.000,00 EUROS (IVA exclòs)
Lot 1: 612.000,00 euros
Lot 2: 120.000,00 euros
5. Pressupost de licitació
610.000,00 euros (IVA exclòs)
Lot 1: 510.000,00 euros
Lot 2: 100.000,00 euros

6. Acreditació solvència tècnica, professional, econòmica i financera
A) Solvència tècnica o professional:
o

El licitador haurà de presentar una relació dels principals serveis d’objecte anàleg
als que són objecte del present contracte executats durant els últims tres (3) anys i
acreditar que l’import anual acumulat dels mateixos durant l’any de major execució
del període indicat sigui igual o superior a


LOT 1: Projecte bàsic, Projecte executiu, Direcció Facultativa, As Built i
Tramitació i obtenció de la Llicència d’activitats: 357.000,00 -€ (ABANS
IVA)



LOT 2: Auditoria del Projecte basic i del Projecte executiu: 70.000,00.-€
(ABANS IVA)

Per acreditar-ho caldrà presentar els certificats de bona execució expedits pel client, on
constin les següents dades:
i.
ii.
iii.
iv.

Import dels treballs
Objecte contractual
Nom del client
Any d’execució
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o

Compromís d’adscripció de mitjans de l’article 76.2 de la LCSP: El licitador haurà
d’aportar un compromís d’adscripció de mitjans per l’execució del contracte a efectes
de l’article 76.2 de la LCSP que inclogui el següent equip mínim amb els següents
membres;


LOT 1: Projecte bàsic, Projecte executiu, Direcció Facultativa, As Built i
Tramitació i obtenció de la Llicència d’activitats:

AUTOR DEL PROJECTE
(Enginyer superior o Arquitecte
superior o titulació competent)

- EXPERIÈNCIA mínima de 15 anys en redacció de Projectes i
Direccions
d’Obra.
- ACREDITAR en els darrers 15 anys haver estat redactor i autor com
a mínim 1 treball de projecte similar* i Direcció d’Obra de com a
mínim 1 treballs de projectes similars*

L’autor del projecte ha de ser un tècnic diferent als col·laboradors tècnics del projecte

TÈCNIC ESPECIALISTA EN
INSTAL·LACIONS
(Arquitecte, Arquitecte Tècnic, ECCP,
Enginyer Industrial o titulació
competent)

- EXPERIÈNCIA mínima de 10 anys en col·laboracions en redaccions
de Projecte (instal·lacions) i Direccions d’Obra (instal·lacions).
- ACREDITAR en els darrers 10 anys haver participat com a
col·laborador en la redacció de 1 Projecte de característiques
similars** i col·laboració en la Direcció de 1 obra de característiques
similars**

TÈCNIC ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURES
(Arquitecte, ECCP, ETOP o titulació
competent)

-EXPERIÈNCIA mínima de 15 anys en col·laboracions en redaccions
de Projecte (estructures) i Direccions d’Obra (estructures)
- ACREDITAR en els darrers 15 anys haver participat com a
col·laborador en la redacció de 1 Projecte de característiques
similars** i col·laboració en la Direcció de 1 obra de característiques
similars**

TÈCNIC ESPECIALISTA EN CONTROL
DE COSTOS I PRESSUPOST,
PLANIFICACIÓ DE TREBALLS I
ORGANITZACIÓ DE L'OBRA I
PROCESSOS CONSTRUCTIUS
(Aparellador, Arquitecte Tècnic, Tècnic
Enginyer de l’Edificació o titulació
competent)
TÈCNIC ESPECIALISTA EN
SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA
(Arquitecte, Arquitecte Tècnic, ECCP,
Enginyer Industrial o titulació
competent)

-EXPERIÈNCIA mínima de 10 anys en col·laboracions en redaccions
de Projecte i Direccions d’Obra
- ACREDITAR en els darrers 10 anys haver participat com a
col·laborador en la redacció de 1 Projecte de característiques
similars** i col·laboració en la Direcció de 1 obra de característiques
similars**

-EXPERIÈNCIA mínima de 10 anys en col·laboracions en redaccions
de Projecte i Direccions d’Obra en aspectes vinculats a la
sostenibilitat i l’eficiència energètica.
- ACREDITAR en els darrers 10 anys haver participat com a
col·laborador en la redacció de 1 Projecte de característiques
similars** i col·laboració en la Direcció de 1 obra de característiques
similars**
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TÈCNIC ESPECIALISTA EN ESPAI
PÚBLIC I/O URBANISME
(Arquitecte, Arquitecte Tècnic, ECCP,
Enginyer Industrial o titulació
competent)

-EXPERIÈNCIA mínima de 10 anys en col·laboracions en redaccions
de Projecte i Direccions d’Obra
- ACREDITAR en els darrers 10 anys haver participat com a
col·laborador en la redacció de 1 Projecte de característiques
similars* i col·laboració en la Direcció de 1 obra de característiques
similars*

Tots els col·laboradors han de ser tècnics diferents

Similar*: Projectes d’Obra de reurbanització, arranjament o millora d'un espai públic consolidat, d'una
superfície ≥ 2.000 m² i un PEC ≥ 650.000 € (IVA exclòs), en àmbit urbà, amb afectacions a com a mínim 3 xarxes
de serveis.
Similar**: Projecte d’Obra nova d’edifici terciari amb un aparcament incorporat d’un mínim de 250 places o
un aparcament soterrat d’un PEC ≥ 5.000.000 €



LOT 2: Auditoria del Projecte basic i del Projecte executiu:

AUTOR DE L’AUDITORIA
(Enginyer superior o Arquitecte
superior o titulació competent)

- EXPERIÈNCIA mínima de 10 anys en auditar Projectes.
- ACREDITAR en els darrers 10 anys haver estat autor/coautor de
l’auditoria de com a mínim 1 projecte similar*

L’autor de l’auditoria ha de ser un tècnic diferent als col·laboradors tècnics de l’auditoria

TÈCNIC ESPECIALISTA EN
INSTAL·LACIONS
(Arquitecte, Arquitecte Tècnic, ECCP,
Enginyer Industrial o titulació
competent)
TÈCNIC ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURES
(Arquitecte, ECCP, ETOP o titulació
competent)
TÈCNIC ESPECIALISTA EN CONTROL
DE COSTOS I PRESSUPOST,
PLANIFICACIÓ DE TREBALLS I
ORGANITZACIÓ DE L'OBRA I
PROCESSOS CONSTRUCTIUS
(Aparellador, Arquitecte Tècnic, Tècnic
Enginyer de l’Edificació o titulació
competent)

- EXPERIÈNCIA mínima de 10 anys en col·laboracions en auditories
de Projecte (instal·lacions).
- ACREDITAR en els darrers 10 anys haver participat com a
col·laborador en l’auditoria de 1 Projecte de característiques
similars**
-EXPERIÈNCIA mínima de 15 anys en col·laboracions en auditories
de Projecte (estructures).
- ACREDITAR en els darrers 15 anys haver participat com a
col·laborador en l’auditoria de 1 Projecte de característiques
similars**

-EXPERIÈNCIA mínima de 10 anys en col·laboracions en auditories
de Projecte (amidaments i pressupost).
- ACREDITAR en els darrers 10 anys haver participat com a
col·laborador en l’auditoria de 1 Projecte de característiques
similars**
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TÈCNIC ESPECIALISTA EN
SOSTENIBILITAT I EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA
(Arquitecte, Arquitecte Tècnic, ECCP,
Enginyer Industrial o titulació
competent)

- EXPERIÈNCIA mínima de 10 anys en col·laboracions en auditories
de Projecte (aspectes vinculats a la sostenibilitat i l’eficiència
energètica).
- ACREDITAR en els darrers 10 anys haver participat com a
col·laborador en l’auditoria de 1 Projecte de característiques
similars**

TÈCNIC ESPECIALISTA EN ESPAI
PÚBLIC I/O URBANISME
(Arquitecte, Arquitecte Tècnic, ECCP,
Enginyer Industrial o titulació
competent)

-EXPERIÈNCIA mínima de 10 anys en col·laboracions en auditories
de Projecte (espai públic i/o urbanisme).
- ACREDITAR en els darrers 10 anys haver participat com a
col·laborador en l’auditoria de 1 Projecte de característiques
similars*

Tots els col·laboradors han de ser tècnics diferents

Similars*: Projectes d’Obra de reurbanització, arranjament o millora d'un espai públic consolidat, d'una
superfície ≥ 2.000 m² i un PEC ≥ 650.000 € (IVA exclòs), en àmbit urbà, amb afectacions a com a mínim 3 xarxes
de serveis.
Similars**: Projecte d’Obra nova d’edifici terciari amb un aparcament incorporat d’un mínim de 250 places
o un aparcament soterrat d’un PEC ≥ 5.000.000 €

B) Solvència econòmica i financera: podrà acreditar-se mitjançant el volum de negoci
del licitador o amb l’aportació d’una pòlissa de riscos professionals segons allò establert
a continuació;
Volum anual de negocis de el licitador haurà d’acreditar que en l’any de major
execució dels darrers tres (3) anys, ha assolit un valor anual de negocis de
com a mínim:

o




LOT 1: Projecte bàsic, Projecte executiu, Direcció Facultativa, As Built i
Tramitació i obtenció de la Llicència d’activitats: 918.000-€ (ABANS IVA)
LOT 2: Auditoria del Projecte basic i del Projecte executiu: 180.000,00.-€
(ABANS IVA)

Per acreditar-ho el licitador presentarà els comptes anuals aprovats i dipositats al
Registre Mercantil corresponent, si l’empresari hi està inscrit i, en cas contrari, per les
dipositades al registre oficial al que hagi d’estar inscrit. En el cas dels empresaris
individuals, s’acreditarà a través dels llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats al
Registre Mercantil.
o

Certificat pòlissa riscos professionals del licitador, per import no inferior a;


LOT 1: Projecte bàsic, Projecte executiu, Direcció Facultativa, As Built i
Tramitació i obtenció de la Llicència d’activitats: 918.000-€ (ABANS IVA)
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LOT 2: Auditoria del Projecte basic i del Projecte executiu: 180.000,00.-€
(ABANS IVA)

La forma d’acreditació serà amb l’aportació del certificat vigent a data de presentació
de pliques més un compromís de renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment
de la cobertura durant tota l’execució del contracte.
Aquest requisit s’entendrà acomplert pel licitador o candidat que inclogui en la seva
oferta un compromís vinculant de la seva subscripció en cas de resultar adjudicatari.

7. Criteris de selecció i valoració de les ofertes
 Ponderació dels criteris quina valoració depèn de l’aplicació de judicis de valor: 45%
 Ponderació dels criteris quina valoració depèn de l’aplicació de fórmules
automàtiques: 55%, desglossats de la següent forma:
- Preu: 35%.
- Altres criteris avaluables automàticament: 20%
8. Obtenció de la documentació i informació
La documentació restarà a disposició dels licitadors a la web
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=
start&set-locale=ca_ES
9. Presentació d’ofertes
a) Data límit de presentació de propostes
5 de novembre de de 2019, a les 10:00 hores
b) Documentació que cal presentar
La que indiqui el Plec de Clàusules Particulars
c) Lloc de presentació
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
c. Calàbria, 66
08015-Barcelona
10. Admissió de variants
No
11. Obertura del sobre 2
a) Data
7 de novembre de de 2019, a les 10:00 hores
b) Lloc
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.
c. Calàbria, 66
08015-Barcelona
12. Obertura sobre 3
Es comunicarà oportunament a través del Perfil del Contractant.
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13. Termini del contracte
LOT 1
Redacció Projecte Bàsic ................................................................................. 4 mesos
Redacció Projecte Executiu ........................................................................... 5 mesos
Direcció Facultativa ......................................................................................20 mesos
As Built ........................................................................................................ 20 mesos
Tramitació Llicència ...................................................................................... 6 mesos
LOT 2
Auditoria ..................................................................................................... 9 mesos

14. Garantia provisional
No aplica
15. Garantia definitiva
5% de l’import d’adjudicació

Signat:
Mercè Piñol Arnal
Directora Corporativa Assessoria Jurídica i Cap de la Unitat de Contractació
Barcelona, 25 de setembre de 2019
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