ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de servei (exp.2022/08)

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Català d’Oncologia.
b) Dependència que tramita l’expedient: Serveis Generals i Infraestructures
c) Obtenció de documentació i informació:
Dependència: Unitat de Contractació
Adreça: Gran Via de l’Hospitalet 199-203
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel.: 93.260.70.62
Fax: 93.260.78.11
Correu electrònic: contractacioadministrativa@iconcologia.net
Adreça Internet perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat
Data límit d’obtenció d’informació de documentació i informació: Fins la data límit de
presentació d’ofertes.
d) Número d’expedient: CP-2022-08
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Servei.
b) Descripció Servei de redacció de l’avantprojecte, projecte bàsic i executiu per a la
reforma integral de la unitat d’hospitalització TPH-ICO Badalona a la planta tretzena de
l’Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona.
c) Divisió per lots i número de lots: No. D’acord amb allò que preveu l’article 99.3.b) no
es preveu la divisió en lots, atès que la realització independent de les diverses
prestacions compreses en el objecte del contracte dificulta la correcta execució del
mateix des del punt de vista tècnic i per motius de coordinació i unitat en la
responsabilitat en la redacció del projecte d’obres, no és convenient dividir en lots
l’objecte del contracte.
d) Termini de durada: Cinc (5) mesos, segons el següent calendari:
• Avantprojecte: 1 mes a partir de la data de signatura del contracte.
• Projecte bàsic: 2 mesos a partir de l'aprovació de l'avantprojecte.
• Projecte executiu: 2 mesos a partir de l'aprovació del projecte bàsic.
Aquest terminis inclouen les justificacions i correccions necessàries per a donar
resposta a totes les revisions (tant les inicials com les successives).
També s'hi inclouen l'enquadernació i lliurament del Projecte Executiu Definitiu, una
còpia digital signada i els arxius en format editable (CAD, TCQ, Presto, etc.) per a la
licitació de l’obra.
e) Admissió pròrroga: No.
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinari.
b) Procediment: Obert.

c) Naturalesa: Servei .
d) Criteris d’adjudicació: Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats
en el document Quadre de Característiques i són els següents sobre una puntuació:
1-) Criteris d’adjudicació avaluables automàticament: (Fins a 70 punts) (SOBRE
C)
1.1. Oferta econòmica: (puntuació màxima de 45 punts). Es valorarà el cost total
del servei ofert pels licitadors que haurà de ser igual o inferior a 76.697,39 € IVA
exclòs. La puntuació s’assignarà a cada oferta d’acord amb la següent fórmula:
Pv= (1-((Ov-Om)/IL)x(1/VP))x P

On:
Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar
Ov = Oferta a Valorar
Om = Oferta Millor
IL = Import de Licitació
VP = Valor de ponderació : 1.
P = Punts criteri econòmic : 45
1.2. Experiència de l’equip tècnic proposat ( fins a 25 punts).
Es valorarà l’experiència dels components de l’equip tècnic assignat al contracte
(Arquitecte, arquitecte tècnic pressupostos i amidaments i tècnic especialista en
instal·lacions) atenent al nombre de projectes d’obra similars (obres d’edificació en
l’entorn sanitari, excloses les aportades com a solvència tècnica) on han participat,
desenvolupant el mateix càrrec.
L’experiència de cada tècnic es valorarà de manera individual assignant 5 punts per
projecte similar i fins a un màxim de 5 projectes (25 punts).
A continuació es procedirà a l’aplicació dels següents percentatges de ponderació:
Arquitecte: 40 %, Enginyer: 40 %, i Arquitecte Tècnic pressupostos i amidaments: 20
%.
La puntuació final serà el sumatori de les puntuacions individuals ponderades segons
s’ha indicat anteriorment.
L’acreditació de l’experiència es realitzarà, pel que fa a l’arquitecte, mitjançant certificat
expedit per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o
quan el destinatari sigui un subjecte privat mitjançant un certificat expedit per aquest o,
a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari, acompanyada dels

documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació. L’experiència de la
resta de membres de l’equip es podrà acreditar de la forma indicada per l’arquitecte o
mitjançant certificat o declaració emesa per l’arquitecte.
2-) Criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor (Fins 30 punts) (SOBRE B)
2.1.- Programa de treballs i metodologia (Fins a 20 punts)
Es valorarà el rigor i coherència del programa de treballs, així com l’adequació al
projecte en concret de la metodologia proposada, en els següents termes:
Es valorarà l’aportació i detall d’un diagrama de barres de la planificació (diagrama de
Gantt), amb expressió de les diferents activitats i tasques a desenvolupar per
cadascun dels tècnics designats i per les diferents fases incloses en la redacció del
projecte. En cas que el diagrama de barres inclogui informació relativa al cost del
contracte, caldrà indicar-ho en percentatges. (fins a 10 punts).
Es valorarà la metodologia de treball que utilitzaran per al desenvolupament de les
tasques de redacció de projecte, indicant per a les fases dels contractes i en relació als
diferents membres de l’equip els diferents processos que s’aplicaran, el control
d’aquests i la seva justificació tant organitzativa com d’execució dels treballs. (fins a
10 punts).
2.2.- Aspectes addicionals a l’execució del contracte (Fins a 5 punts)
Es valoraran aspectes addicionals a l’execució del contracte proposades pel licitador
per sobre del requerit a la documentació de la licitació, incloses en el cost de l’oferta
presentada. Les aportacions addicionals hauran d’estar relacionades amb l’objecte del
contracte i només podran referir-se a: 1) increment de l’equip adscrit a l’execució del
contracte respecte al demanat en la licitació (fins a 1 punt), 2) mecanismes de
comunicació per a la transferència de la informació a tots els agents (fins a 1 punt) 3)
proposta d’aplicació de la metodologia BIM (fins a 2 punts) i 4) proposta d’estudis
addicionals no demanats explícitament a la documentació de la licitació (fins a 1 punt).
2.3.- Pla d’assegurament de la qualitat del servei (Fins a 5 punts)
Es valorarà la proposta i qualitat de la metodologia que utilitzarà per tal d’assegurar la
qualitat de l’assistència tècnica i/o la proposta de pla d’assegurament de la qualitat i la
seva fiabilitat.
Sistema de puntuació dels criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor:
Efectuada la valoració de les ofertes segons els criteris anteriorment indicats, en cas
que una o varies ofertes superin el llindar del 80% de la puntuació prevista per a cada
criteri i subcriteri susceptibles de judici de valor, s’aplicarà la següent fórmula a cada
una de les ofertes a efectes de determinació de la seva puntuació:

Pop = P x VTop/VTmv
On:
Pop= Puntuació d’oferta a puntuar
P= Puntuació del criteri o subcriteri
VTop= Valoració tècnica de l’oferta que es puntua.
VTmv=Valoració tècnica de l’oferta Millor Valorada.
Si, efectuada la valoració de les ofertes, cap oferta supera a tots els criteris i subcriteris
el 80% de puntuació prevista, no s’aplicarà la fórmula indicada i les ofertes obtindran la
puntuació resultant de la valoració inicialment realitzada.
NOTA IMPORTANT: La inclusió al sobre B, relatiu a criteris d’adjudicació
subjectes a judici de valor, de qualsevol informació que hagi de ser valorada al
sobre C de criteris automàtics, especialment de l’experiència laboral de l’equip
tècnic proposat, comportarà l’exclusió del licitador.
I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
Per apreciar quines de les ofertes presentades es consideren temeràries o
desproporcionades, es realitzaran els següents càlculs:
1. Es calcularà el percentatge de baixa (PB) de cada oferta en relació al
pressupost de licitació:
PB % = 100 ( 1- (import de l’oferta / pressupost de licitació))
2.

Es calcularà la mitjana (MB) dels percentatges de baixa (PB):
MB % = ∑ PB / núm. d’ofertes

3.

S’entendrà que una oferta és temerària o desproporcionada quan el seu
percentatge de baixa sigui superior a (MB + 5) %.

4.

Les ofertes considerades temeràries o desproporcionades seran sotmeses
a valoració per part de l’òrgan de contractació qui, vist l’informe de la Mesa
de contractació, determinarà respecte la seva exclusió del procediment. A
tal efecte, la Mesa de contractació podrà sol·licitar a l’empresa licitadora
que justifiqui per escrit la seva oferta econòmica, la qual haurà de ser
presentada en el termini màxim de 5 dies. Transcorregut aquest termini
sense que s’hagi rebut la justificació, la Mesa de contractació ho posarà en
coneixement de l’òrgan de contractació i aquest declararà la proposició com
a incompleta i el licitador restarà exclòs del procediment de selecció.
Si, pel contrari, es rep la justificació de l’oferta presentada, l’òrgan de
contractació decidirà de manera motivada, bé l’acceptació de l’oferta, bé el
seu rebuig i exclusió del procediment.

4. Pressupost de licitació:
a) Valor estimat del contracte: 76.697,39 € (Iva exclòs).
b) Pressupost base de licitació: 92.803,84 € (Iva inclòs)
Import 21% IVA: 16.106,45 €
Import base sense IVA : 76.697,39 €
5. Garanties exigides:
a) Provisional: No
b) Definitiva: Sí, 5% de l’import adjudicat, IVA exclòs.
6. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 19 d’abril de 2022, fins a les 23:59 hores.
b) Modalitat de presentació: La que s’assenyala al Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
c) Lloc de presentació: Plataforma Pública de Contractació de la Generalitat de
Catalunya.

7. Obertura de les ofertes:
La data i hora de l’acte públic per a l’obertura de les proposicions que continguin la
documentació corresponent als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica
es notificarà al perfil del contractant de l’òrgan de contractació.
L’Hospitalet de Llobregat, 1 d’abril de 2022.

