Servei Jurídico-Administratiu
C/ Comte Urgell, 187 08036 Barcelona
Tel. 934 049 489 Fax 934 022 494
s.juridico.adm@diba.cat ·www.diba.cat

ANUNCI DE CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT
Exp. 2021/1324
FS/sr

ANUNCI
Diputació de Barcelona/ Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i
Patrimoni Arquitectònic.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Barcelona/ Gerència de Serveis d’Equipaments,
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic.
b) Número d’identificació: 500030000
c) Dependència que tramita l'expedient: Servei Jurídico-Administratiu. Subsecció de la
Mesa de Contractació.
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública.
e) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals.
f) Central de compres / contractació conjunta: No
g) Número d'expedient: 2021/1324
2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Diputació de Barcelona.
b) Domicili: c/ Comte d’Urgell, 187. Edifici del Rellotge, 4a planta.
c) Localitat i codi postal: 08036
d) Codi NUTS: ES511
e) Consultes licitació: Qualsevol consulta relacionada amb l’expedient s’haurà de fer
mitjançant correu electrònic a la bústia de licitadors de l’adreça electrònica següent:
sja.licitacions@diba.cat
f) Adreça d'Internet del perfil del contractant: https://seuelectronica.diba.cat
g) Data límit d'obtenció de documents i informació: De dilluns a divendres laborables i
fins el dia 30 de març de 2021.
Horari d’atenció: De 9 a 14 hores.
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3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE
JURAT PER A LA SELECCIÓ D’UNA PROPOSTA AMB CARÀCTER
D’AVANTPROJECTE DE LA BIBLIOTECA I ARXIU MUNICIPAL PER ALS
AJUNTAMENTS DE CALAF I GELIDA (2 LOTS)
b) Divisió en lots i número de lots/ d’unitats: Sí
Lot 1. Avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal de l’Ajuntament de Calaf
Lot 2. Avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal de l’Ajuntament de Gelida
Els concursants només poden presentar oferta a un sol lot. En el cas que algun
dels concursants presentés oferta a més d’un lot, quedarà automàticament
exclòs.
c) Termini d’execució: No procedeix
d) Codi CPV: 71221000-3
e) Codi NUTS: ES511
4. Tramitació i procediment :
a) Tipus d’expedient: Serveis
b) Tramitació: Ordinària subjecta a regulació harmonitzada.
c) Procediment: Restringit amb concurs de projectes amb intervenció de jurat.
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No
f) S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: No
g) Criteris de selecció: Veure clàusula 2.4 i 2.5 del Plec de les bases del concurs
5. Pressupost del Concurs de projectes:
a) Valor estimat del contracte: 426.693,73 €, IVA exclòs per la suma d’ambdós lots.
b) Preu del concurs de projectes:


El valor estimat del contracte de redacció de l’Avantprojecte del lot 1, Calaf,
que s’adjudicar al guayandor del concurs és de 27.685,95 €, IVA exclòs.



El valor estimat del contracte de redacció de l’Avantprojecte del lot 2 Gelida,
que s’adjudicaral guayandor del concurs és de 38.016,53 €, IVA exclòs.
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Les indemnitzacions per import de 2.892,56 €, IVA exclòs, per a cadascún dels
altres 4 participants de cada lot, en la segona fase que no hagin resultat
guanyadors, per la suma total de 11.570,25 €, IVA exclòs, per aquest concepte.

6.Garanties exigides:
a) Provisional: No
b) Definitiva: No
7. Requisits específics dels candidats:
a) Acreditació de la solvència econòmica i financera i professional o tècnica: Veure
clàusula 2.2. del Plec de Bases del Concurs.
a) Altres requisits específics: No.
b) Contracte reservat: No.
8. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 25 de febrer de 2021
9. Presentació de les sol·licituds de participació (SOBRE A):
a) Data límit de presentació: fins a les 14 hores del dia 6 d’abril de 2021
b) Presentació de sol·licituds: -Presentació Electrònica-.
c) Modalitat de presentació FASE 1:
La documentació a presentar per poder participar en aquesta fase (fase 1), es
presentarà mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública de Catalunya, accessible en el perfil de contractant.
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar en el document
“Instruccions sobre l’ús de mitjans electrònics en els procediments de
contractació” publicat en el perfil de contractant.
Per consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present
contractació, així com la composició del Jurat, s’ha d’accedir al Perfil de contractant
a través de l’adreça següent:
https://seuelectronica.diba.cat
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d) Contingut del SOBRE A:

 Declaració responsable, signada electrònicament, de compliment de les
condicions establertes legalment per contractar amb el sector públic, d’acord
amb el model de document europeu únic de contractació (DEUC).
El DEUC s’ha d’emplenar de conformitat amb les indicacions que consten a la
Guia ràpida per al licitador publicada en el perfil de contractant de la Diputació de
Barcelona.

 Declaració responsable, signada electrònicament, per al compliment de les
condicions establertes per contractar amb el sector públic conforme a la
normativa nacional, d’acord amb el model que consta com a Annex 1 al PCAP
(Els models d’aquestes declaracions es podran descarregar a la Plataforma)
10. Presentació de la proposta-idea (SOBRE B):
La proposta-idea haurà de presentar-se d’acord amb alguna de les 2 opcions
següents, atesa la situació d’excepcionalitat:
1. Presentació física (en persona): el dia 6 d’abril de 2021, de 10.00 a
14.00 hores, en el Servei Jurídico Administratiu, Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals, Subsecció de la Mesa de
Contractació, carrer Comte d’Urgell, 187, sala planta baixa, edifici del
Rellotge, 08036 Barcelona.
2. Presentació per correu: lliurar abans de les 14:00 hores del dia 6 d’abril
de 2021, a l’Oficina de Correus (no empreses de missatgeria),
havent-se d’anunciar la seva tramesa mitjançant correu electrònic a:
sja.licitacions@diba.cat el mateix dia de la seva presentació, sense
ultrapassar, el termini esmentat per a la presentació de les
proposicions. Transcorreguts deu dies des de la data esmentada sense
haver-se rebut la documentació, aquesta no serà admesa en cap cas.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, ser original o degudament autenticada i haurà de presentar-se
en un sobre, dins del qual s’inclourà la documentació que es detalla a continuació:
Es presentarà tota la documentació dins un sobre en paper que portarà al seu exterior
el títol:
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"Sobre B: Criteris de selecció de candidats en fase 1.
Lot 1: Avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal per a l’Ajuntament de Calaf
o bé
Lot 2: Avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal per a l’Ajuntament de
Gelida”
i haurà de contenir 2 sobres tancats i diferenciats amb la documentació següent:
-

Sobre B.1: “Sobre B.1 Documentació tècnica per la selecció de candidats en
fase 1. Lema ......
Lot 1: Avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal per a l’Ajuntament de
Calaf o bé
Lot 2: Avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal per a l’Ajuntament de
Gelida”
Contindrà la documentació tècnica que s’especifica a continuació, per tal de
permetre l’avaluació de les propostes-idea de forma anònima:
a) Document amb el lema i l’adreça electrònica anònima creada pel participant o
l’equip
b) Un DIN-A3 a una sola cara, que contingui el material gràfic suficient per
entendre la proposta-idea relativa a l’objecte del contracte, a través
d’esquemes i/o croquis. No es tindrà en comte la documentació que excedeixi
de 1 DIN-A3 a una sola cara. En cas d’incloure text descriptiu de la proposta, el
cos de lletra mínim serà de 10 punts.
El material gràfic referent a la proposta-idea inclourà com a mínim:
-

Un plànol d’implantació de l’edifici a l’entorn, on quedin reflectides les idees
respecte la urbanització de l’espai
Un croquis amb la volumetria general de la proposta
Una distribució esquemàtica de les plantes de l’edificació definit com a mínim
les àrees principals de l’equipament i els accessos
Una secció esquemàtica de l’edificació

Caldrà especificar a cada document el LEMA de cada equip participant,
salvaguardant en tot moment l’anonimat de les propostes.
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ADVERTÈNCIA:
La documentació que conté el sobre precedent no pot incloure cap
informació que permeti conèixer la identitat dels membres de l’equip.
L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió d’aquest.
-

Sobre B.2: “Sobre B.2 Identitat de l’equip. Lema: ......
Lot 1: Avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal per a l’Ajuntament de
Calaf o bé
Lot 2: Avantprojecte de la biblioteca i arxiu municipal per a l’Ajuntament de
Gelida”
(A l’obertura del sobre B, aquest sobre B2 serà lliurat al Servei Jurídico
Administratiu, per a la seva custòdia i només es procedirà a la seva obertura amb
posterioritat a l’emissió del veredicte per part del Jurat de la fase 2).
A l’interior del sobre s’indicarà:
- la identitat de l’equip en relació al LEMA de la proposta presentada:
“L’/Els autor/s de la proposta presentada sota el lema “....” és/son ... (nom i
cognoms o raó social).”

Una vegada valorades totes les candidatures, es seleccionarà a cinc equips, de
conformitat amb el previst a la clàusula 2.5 d’aquest Plec.
El jurat es reserva el dret de seleccionar menys participants, en el cas de que les
propostes presentades no assoleixin la qualitat mínima requerida.
A l’exterior del sobre B no podrà constar cap informació relativa a la identitat de l’equip.
11. Obertura de sol·licituds de participació:
a) Domicili: Carrer Comte d’Urgell, núm. 187. Edifici del Rellotge, planta baixa.
b) Localitat: 08036 Barcelona.
c) Data: A partir de les 24 hores de la data de finalització de presentació de sol·licituds.
Qualificació de la documentació presentada pel sol·licitants acreditativa dels requisits
d’aptitud de concursant. Aquesta sessió no serà oberta al públic.
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12. Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Diputació de Barcelona.
b) Adreça: Rambla de Catalunya, 126. 08008 Barcelona.
c) Termini per presentar recurs:
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, heu d’interposar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós Administratiu de Barcelona, en el
termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria
de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic en el
termini de quinze dies a comptar des del dia següent al de la seva publicació.
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Metadades del document
Núm. expedient
Tipologia
documental
Tipus
documental
Títol
Codi classificació

2021/0001324
Edicte
Anunci concurs Biblioteca i Arxiu Municipal de Calaf i Gelida exp. núm.
2021/1324
X0202SE23 - Suport als serveis i activitats tècnic i jurídic

Signatures
Signatari
Olga Lahuerta Gonzalvo (SIG)

Acte
Responsable directiu Servei Signa
Promotor

Data acte
25/02/2021 15:02

Validació Electrònica del document
Codi (CSV)
da847bff41968655d35f

Adreça de validació
https://seuelectronica.diba.cat

QR

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): da847bff41968655d35f Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 8

