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INFORME EN EL QUE ES JUSTIFIQUEN ELS ASPECTES ESTABLERTS ALS ARTICLES 28, 100, 101 i
116.4 DE LA LLEI 9/2017 DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC EN RELACIÓ AMB LA
CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL NOU ACCÉS AL RECINTE DE SANT PAU DES DEL
CARRER SANT QUINTÍ A BARCELONA
Descripció del
contracte

Execució de les obres del nou accés al
Recinte de Sant Pau des del carrer Sant
Quintí, a Barcelona

De conformitat amb el previst als articles 28, 100, 101 i 116.4, de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), a l’expedient de contractació
s’han de justificar els aspectes que es detallen en els referits preceptes de la norma abans
esmentada. A tal efecte, el present informe té per finalitat donar compliment a allò establert als
esmentats articles i s’emet, per tant, per tal de justificar els aspectes que s’estableixen a
continuació en relació amb el contracte de l’execució de les “Obres del nou accés al Recinte de
Sant Pau des del Carrer Sant Quintí, a Barcelona ”.
-

-

-

Objecte del contracte.
Necessitats a satisfer i idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte. Insuficiència de
mitjans propis de l’entitat per a realitzar la prestació objecte del contracte.
El pressupost de licitació, el valor estimat i la durada del contracte.
Elecció del procediment de licitació.
Els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en
diferents lots.
Els criteris de solvència tècnica o professional, econòmica i financera i els criteris
d’adjudicació.
Condicions especials d’execució.

A continuació es procedeix a desenvolupar els conceptes exposats prèviament:
I) Objecte del Contracte:
L’objecte de la present licitació, són les “Obres del nou accés al Recinte de Sant Pau des del Carrer
Sant Quintí, a Barcelona ”.
Les codificacions CPV que correspondran a aquest contracte són:
45000000-7: Treballs de construcció.
45233226-9: Treballs de construcció de vies d’accés.
II) Necessitats a satisfer:
La Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, té previst dur a terme l’obertura
d’un vial que comuniqui la part interior del Recinte de Sant Pau, amb el carrer Sant Quintí, a
l’alçada del Carrer del Trobador, tal i com figura al Pla Especial per a la concreció dels usos dels
nous equipaments (7a), l’ordenació i volumetries, a l’àmbit del Recinte de la Fundació Privada de
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, pel qual necessita dels serveis d’una empresa constructora
per tal de poder realitzar aquests treballs
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L’abast d’aquesta obra es detalla en la documentació tècnica annexa (PROJECTE EXECUTIU DEL
NOU VIAL DE CONNEXIÓ AMB SANT QUINTÍ DEL RECINTE DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I
SANT PAU).
III) Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte:
Mitjançant la present licitació la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es
dotarà d’una empresa constructora i podrà iniciar la construcció d’un vial transversal que uneixi
els carrers de Cartagena i de Sant Quintí, que té una significativa importància segons el Pla
Especial Urbanístic per a la concreció dels usos dels nous equipaments (7a), l’ordenació de les
edificacions i volumetries a l’àmbit del Recinte de Sant Pau aprovat a l’any 2013.
Així, es vol garantir que les obres a realitzar i detallades al projecte executiu corresponent,
assoliran els nivells de qualitat i exigències normatives en aquest tipus d’espais públics urbans.
IV) Insuficiència de mitjans personals i materials propis de l’entitat per a realitzar la prestació
objecte del contracte.
La Fundació Privada, no disposa dels mitjans humans ni materials necessaris per realitzar les
tasques objecte de la licitació, les quals són necessàries iniciar de manera immediata per a complir
els terminis fixats per la propietat i la posta en marxa d’aquest espai posteriorment a la realització
de les obres requerides.
Insuficiència de mitjans personals: L’entitat no compta amb una plantilla suficient o adient per
poder executar les tasques associades a aquest contracte d’obra, de manera que esdevé
materialment impossible que es puguin assumir totes les funcions vinculades de la present
licitació per personal propi, requerint-se la contractació externa del servei descrit, i donant-se
compliment a l’article 116.4.f de la LCSP.
Insuficiència de mitjans materials: L’entitat no compta amb els mitjans materials apropiats per
poder donar compliment a l’objecte del contracte que precisa. Per això és necessari la
contractació d’una empresa constructora que pugui executar la totalitat de les prestacions
descrites en el PPT.
V) Pressupost de licitació:
S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot
comprometre l’òrgan de contractació.
En base a l’establert en l’article 100 de la LCSP el pressupost base de licitació ha de ser adequat
als preus de mercat, pel que per establir el mateix en relació a les obres del nou accés al Recinte
de Sant Pau des del carrer Sant Quintí, a Barcelona s’ha obtingut dels preus de mercat i els que
figuren a les base de preus habituals d’obres de construcció a Catalunya.
El càlcul del pressupost base de licitació s’ha establert a partir del càlcul dels costos directes i
indirectes.
Dins dels costos directes es consideren inclosos els següents conceptes:
-

El cost dels materials necessaris per la realització de les obres i les instal·lacions
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El cost de la mà d’obra per la realització dels treballs
El cost i mà d’obra de tot el material auxiliar i/o equipament necessari per la realització
de l’obra

Dins dels costos indirectes es consideren incloses totes les despeses relatives a l’exercici de
l’activitat de l’empresa no vinculades directament als treballs objecte de la licitació i el benefici
industrial d’aquesta.
Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent de tenir
en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculats per a la seva
determinació, es fixa el següent pressupost de licitació:
Concepte
Pressupost base de
licitació

Import (IVA exclòs)

IVA

Import total (IVA inclòs)

262.935,14.-€

55.216,38.-€

318.151,52.-€

Aquesta licitació compta amb una subvenció de l’Ajuntament de Barcelona, Districte d’HortaGuinardó (Exp. Núm 18S16320), aprovada per acord de col·laboració entre l’Ajuntament de
Barcelona i la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i té com a objecte executar
la primera fase del nou passeig de vianants que unirà, transversament, el C/Cartagena i Sant
Quintí, d’acord amb el Pla Especial Vigent, creant un nou pas pels ciutadans a través del recinte
històric de Sant Pau.
La durada del conveni, es va establir inicialment per el període comprès entre el 1 de desembre de
2019 i el 31 de desembre de 2020. Si bé en data 29 de desembre de 2020 es va acordar la seva
ampliació fins al 31 de desembre de 2021.
D’acord amb el desglòs, el Pressupost de licitació és:
1.-Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) = 220.953,90 €
•
•

Costos directes (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’ob
ra): 210.432,28 €
Despeses indirectes (5% s/costos directes): 10.521,61 €

2.-Despeses Generals (DG = 13% s/PEM) = 28.752,01 €
3.-Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) = 13.257,23 €
Subtotal (PEM + DG + BI):

262.935,14 €

IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)) = 55.216,38 €
Total Pressupost Base de Licitació:

318.151,52 € (IVA inclòs)

F U N D ACIÓ

P RIVAD A

VI) Valor estimat del contracte:
S’entén per valor estimat del contracte el valor de l’import total, sense incloure l’Impost del Valor
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. El mètode aplicat per calcular el valor estimat
del contracte és, de conformitat amb l’article 101 de la LCSPS, el següent:
Desglossament del valor estimat del contracte:
Concepte

Import (IVA exclòs)

Pressupost base de licitació total

262.935,14.-€

Possibles modificat (10%)

26.293,51.-€

Valor estimat del contracte

289.228,65.-€

VII) Durada del contracte:
El termini màxim per a la realització de les obres és de 5 MESOS. S’establirà de comú acord la
data inicial i es fixarà d’acord amb l’acte de replanteig
Quedaran excloses de la licitació aquelles ofertes que presentin un termini superior al d’execució
del Contracte.
VIII) Lloc d’execució: Barcelona.
IX) Garantia Provisional: No procedeix.
X)Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs
XI) Termini de garantia: 1 any des de la recepció definitiva de les obres.
XII) Justificació del procediment utilitzat per l’adjudicació del contracte:
El present contracte a licitar, d’acord amb l’article 13 de la LCSP, es configura com un contracte
d’obres, atès que per “obra s’entendrà el resultat d’un conjunt de treballs de construcció o
d’enginyeria civil, destinat a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica, que tingui per
objecte un bé immoble”.
El contracte s’adjudicarà mitjançant procediment obert simplificat, d’acord amb el contingut a
l’article 159 de l’actual LCSP; essent necessària la preparació dels plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixin la corresponent licitació.
Als efectes de justificar l’elecció del present procediment d’adjudicació, primerament ha
d’analitzar-se la tipologia de contracte aplicable, amb el benentès que la “tramitació simplificada”
sols resulta aplicable als contractes d’obres, subministraments i serveis, quedant exclosos els
contractes de concessió de serveis i concessió d’obra pública, així com d’associació per la
innovació. En conseqüència, per la tipologia de contracte a tramitar, en aquest cas d’obres,
procedeix el tipus de modalitat escollida.
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Seguidament s’exigeixen per la seva aplicació la concurrència de dos circumstàncies més
objectives que han de donar-se amb caràcter acumulatiu:
-

Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 2.000.000.-€ en el cas de les obres, aspecte
complert doncs el valor estimat del contracte és per valor de 289.228,65.-€.

-

Que entre els criteris d’adjudicació previstos en el PCP no hi hagi cap avaluable mitjançant
judici de valor, o en el cas d’haver-n’hi la seva ponderació no superi el 25% del total.
Aspecte jurídic que també es compleix, atès que en el present procediment tots els
criteris són avaluables de forma automàtica.

Paral·lelament i d’acord amb la configuració legal del procediment simplificat, la FP es beneficiarà
de la seva agilitat de tramitació (mitjançant la simplificació dels seus tràmits), sempre sense
oblidar, l’estricte compliment de les obligacions de publicitat i transparència en la gestió del
procediment de contractació.
Així mateix, tal i com es determina en l’article 159.3 de la LCSP, el termini de presentació de les
proposicions en un contracte d’obres no haurà de ser inferior a 20 dies, comptats des de el dia
següent al de la publicació de l’anunci de licitació del contracte en el perfil del contractant.
XIII) Divisió del contracte en lots.
En aquest contracte, i atenent al contingut de l’article 99.3 b) de la LCSP, no s’ha optat per la seva
divisió en lots per raons tècniques, basades en garantir la unitat de criteri d’actuació en l’execució
de les obres en relació amb les obres del nou accés al Recinte de Sant Pau, des del carrer Sant
Quintí, en el sentit que la realització independent de les diverses empreses adjudicatàries,
dificultaria la correcta coordinació i execució del mateix.
Donat que en la gran majoria d’obres d’urbanització no existeixen especialitats (pavimentació,
enllumenat, mobiliari urbà, senyalètica, espais verds,...) preponderants sobre altres, no te sentit
segregar-les en lots
Addicionalment, i tenint present els recursos humans del departament d’Enginyeria i Obres i la
dimensió del projecte plantejat, esdevindria inoperatiu funcionalment i també antieconòmic,
afrontar aquesta obra amb la intervenció de diferents interlocutors de diferents empreses
constructores.
El cronograma de la present obra és curt, i precisa d’una coordinació i gestió ràpida i eficient de
les diferents prestacions, qüestió que podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i
execució per una pluralitat de contractistes diferents. En conseqüència, mitjançant la fórmula
d’un contracte integral, l’empresa constructora té la responsabilitat global pel que fa a l’objecte
del contracte, podent respondre sobre totes les possibles incidències sobre el mateix.
XIV) Admissibilitat de variants i millores: No
XV) Revisió de preus: No
XVI) Criteris de solvència:
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Atenent a que l’objecte del contracte es el “Obres del nou accés al Recinte de Sant Pau des del
Carrer Sant Quintí, a Barcelona ” i que el seu valor estimat és de 289.228,65.-€ es proposen els
següent criteris de solvència econòmica i tècnica, atenent al contingut dels articles 87 i 88 de la
LCSP:
A) Solvència econòmica i financera:
Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora en el millor exercici dels últims
TRES (3) anys ha de ser, com a mínim, de 433.842,98.-€ (IVA exclòs).
En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a
TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat.
Aquest requisit s’acreditarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals dels últims TRES (3)
exercicis per al qual estigui vençuda l’obligació d’aprovació dels comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui.
Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum
anual de negocis sempre respecte als TRES (3) últims exercicis mitjançant els llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
B) Solvència tècnica i professional
B.1.-Relació d’obres similars executades:
S’haurà d’aportar una relació d’un mínim de dues obres executades en el decurs dels darrers DEU
(10) anys, corresponents a obres de urbanització, enjardinaments, vials / carrers o altres
actuacions d’espais públics exteriors, obres que es consideren equivalents al contracte de la
present licitació, essent l’import mínim a acreditar 250.000.-€ (IVA no inclòs).
El termini de DEU (10) anys per a l’acreditació de la solvència tècnica s’estableix seguint l’establert
a l’article 88.1 a) de la LCSP amb l’objectiu de garantir un nivell adequat de competència.
Les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres tenen la mateixa
consideració que les directament executades pel mateix contractista, sempre que aquest
últim en tingui el control directament o indirectament en els termes que estableix l’article
42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada
pel contractista sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeix com a
experiència atribuïble al contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció
de la participació d’aquell en el capital social d’aquesta.
Aquestes dues (2) obres s’acreditaran individualment, mitjançant certificat de bona execució
expedits i signats per l’òrgan competent quan sigui del sector públic i per el representant de
l’empresa quan sigui de l’àmbit privat, tenint que constar la següent informació en el mateix:
-

L’import
La data i el lloc d’execució de les obres
I es precisarà si es van realitzar segons les regles que regeixen la professió o es van portar
a bon terme.
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IMPORTANT: Els certificats de bona execució que es presentin hauran de seguir el model establert
a l’Annex núm.1 relacionat al final d’aquest document. Els certificats de bona execució hauran de
e ser signats, en tot cas, pel responsable de l’empresa promotora de l’obra.

B.2.-Titulació mínima i experiència de l’equip.
Els licitadors, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 76.2 de la LCSP, hauran de
comprometre’s, mitjançant la declaració responsable a dedicar o adscriure a l’execució del
contracte els mitjans personals que s’identifiquen a continuació, mantenint‐los durant l’execució
de les obres, sense cost addicional per la Fundació. Aquest compromís s’integrarà al contracte i
té caràcter d’obligació essencial als efectes de l’establert a l’article 211 i el seu incompliment serà
objecte de penalització.
B.2.1.-Delegat/da d’Obra: Titulat competent amb capacitat suficient per a representar a
l’empresa contractista davant de la Propietat i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra
i al desenvolupament del contracte.
El titulat ofert com a delegat/da d’obra haurà de tenir la titulació acadèmica i professional idònia
a les especialitats tècniques necessàries i adequades per a l’exercici de les funcions que ha de
desenvolupar el Delegat/da d’obra objecte de la licitació. La titulació a acreditar serà la d’enginyer
superior o tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic. El titulat ofert podrà també posseir la titulació
comunitària homologable.
B.2.2.-Cap d’Obra: La persona designada serà responsable de planificar, coordinar i supervisar
l’execució de l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el
projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.
El titulat ofert com a Cap d’obra haurà de tenir la titulació acadèmica i professional idònia a les
especialitats tècniques necessàries i adequades per a l’exercici de les funcions que ha de
desenvolupar el Cap d’obra objecte de la licitació. La titulació a acreditar serà la d’arquitecte,
arquitecte tècnic, enginyer de l’edificació o enginyer d’obra pública. El titulat ofert podrà també
posseir la titulació comunitària homologable.
B.2.4.-Encarregat/da d’Obra: Responsable de l’execució material del projecte constructiu,
coordinant i organitzant els equips de treball, les intervencions dels diferents professionals i
industrials, vetllant pel compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista.
No es requereix titulació específica però caldrà acreditar una experiència mínima de 5 anys com a
Encarregat/da d’obra.
B.2.5.-Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat definides
en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació.
El titulat ofert com Tècnic de Prevenció de Riscos Laboral haurà de tenir la titulació acadèmica i
professional idònia a les especialitats tècniques necessàries i adequades per a l’exercici de les
funcions que ha de desenvolupar el Tècnic de Prevenció. La titulació a acreditar serà la d’ enginyer
superior o tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic o enginyer de l’edificació o enginyer d’obra
pública. El titulat ofert podrà també posseir la titulació comunitària homologable.
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Els documents hauran d’indicar el nom i NIF dels tècnics nomenats i hauran d’anar signats pel
representant de l’empresa licitadora i pels titulats oferts acceptant el nomenament i
acompanyats pels títols acadèmics corresponents i els seus currículums vitae.
Dits nomenaments poden recaure en el mateix o en diferents tècnics. El licitador, en cas d’ésser
adjudicatari del Contracte, no podrà substituir el delegat/da d’obra ni el cap d’obra, si no es per
motius de força major.
C) Mitjà alternatiu d’acreditació de la solvència econòmica o financera i tècnica o
professional: classificació empresarial.
L’empresari podrà acreditar la seva solvència, a banda de pels mitjans indicats en els punts
anteriors, mitjançant la seva classificació en el/s grup/s, subgrup/s i categoria/es següents:
GRUP
G

SUBGRUP
6

CATEGORIA Reial Decret 1098/2001
B

CATEGORIA ACTUAL
2

La classificació exigida s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat de classificació definitiva
o còpia autèntica d’aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
l’Estat o per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya. Aquest certificat
s’acompanyarà d’una declaració sobre la seva vigència i de les circumstàncies que serviren de
base per a la seva obtenció.
Els certificats de classificació o documents similars que acreditin la inscripció en llistes oficials
d’empresaris autoritzats per a contractar establertes pels Estats membres de la Unió Europea o
d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, senten una presumpció d’aptitud
dels empresaris inclosos en elles.
Així, en els lots o suma de lots de valor estimat inferior a 500.000 euros, les empreses podran
acreditar la seva solvència indistintament mitjançant l’acreditació del compliment dels requisits
mínims de solvència econòmica i financera i de solvència tècnica, o bé mitjançant la seva
classificació com a contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació corresponent a
l’objecte del lot o suma de lots.
Els licitadors hauran de comprometre’s, mitjançant una declaració responsable on hi figuri el
compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials
següents, a mantenir durant l’execució de les obres, sense cost addicional per la FP. Aquest
compromís s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent-se resoldre
el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas
d’incompliment per l’adjudicatari.
XVII)

Criteris d’adjudicació:

De conformitat amb l’article 145 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència,
es proposen els següents criteris d’adjudicació:
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A.-CRITERIS DE VALORACIÓ OBJECTIVA
(fins a un màxim de 100 punts)
A.1.-) Oferta econòmica: màxim 60 punts
El licitador presentarà oferta pel preu base de licitació. S’assignarà la màxima puntuació al
licitador, que ofereixi el preu més baix (IVA exclòs) i a la resta d’ofertes s’assignaran
proporcionalment aplicant la següent fórmula:

𝑃𝑃𝑃𝑃 = �
On:
Pi :
Oi:
OT:
Omin:
Pmax:

(𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝑂𝑂𝑂𝑂)
. 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
(𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑛𝑛 − 𝑂𝑂𝑂𝑂)

Puntuació de l’oferta valorada
Oferta valorada
Valor de licitació (262.935,14 €)
Oferta mínima
Puntuació màxima (en aquest cas 60 punts)

La puntuació econòmica s’arrodonirà al quart decimal.
Criteris per apreciar la presumpció d’oferta anormal o desproporcionada
Per determinar aquelles ofertes que puguin ser presumptament anormal o desproporcionades
es calcularà la Om (Oferta mitja) com la suma de totes les ofertes dividit pel numero d’ofertes
presentades i es calcularà la desviació de l’oferta de la següent forma:
1) Si el nombre de licitadors resultants a tenir en compte per al càlcul de la mitjana és
superior a 10, llavors es seguirà el següent procediment per al càlcul de la mitjana (Om)
de les ofertes:
- Es prescindirà de l'oferta més baixa (OMB1) sempre que sigui inferior en més del 5% a
la segona oferta més baixa (OMB2) és a dir, quan OMB1 < 0,95 * OMB2
- Es prescindirà de l'oferta més alta (OMA1) sempre que sigui superior en més del 5% a la
segons oferta més alta (OMA2) és a dir, quan OMA1 > 1,05 * OMA2
2) Si el nombre de licitadors resultants a tenir en compte per al càlcul de la mitjana és
superior a 20, llavors es seguirà el següents procediment per al càlcul de la mitjana
(Om) de les ofertes:
- Es prescindirà de l'oferta més baixa (OMB1) sempre que sigui inferior en més del 5% a
la tercera oferta més baixa (OMB3) és a dir, quan OMB1 < 0,95 * OMB3
- Es prescindirà de la segona oferta més baixa (OMB2) sempre que sigui inferior en més
del 5% a la tercera oferta més baixa (OMB3) és a dir, quan OMB2 < 0,95 * OMB3
- Es prescindirà de l'oferta més alta (OMA1) sempre que sigui superior en més d'un 5% a
la tercera oferta més alta (OMA3) és a dir, quan OMA1 > 1,05 * OMA3
- Es prescindirà de la segona oferta més alta (OMA2) sempre que sigui superior en més
d'un 5% a la tercera oferta més alta (OMA3) és a dir, quan OMA2 > 1,05 * OMA3
Un cop determinada l’oferta mitjana (Om), la desviació de l’oferta analitzada serà el resultat del
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següent càlcul:

On:
di :
Oi:
Om:
OT:

Desviació de l’oferta analitzada
Oferta analitzada
Oferta mitja
Valor de licitació

𝑑𝑑𝑑𝑑 = −

𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑂𝑂𝑂𝑂

Totes aquelles ofertes (O), la desviació (d) de les quals sigui més gran que 0,1 (d > 0,1) seran
considerades presumptament anormals o desproporcionades.
En cas de que es descartin ofertes:
En el cas de que una o varies ofertes siguin descartades per no justificar suficientment la seva
presumpta temeritat, les puntuacions finals es realitzaran considerant la Omin com la oferta
mínima de totes les ofertes acceptades.
En el cas de que una o varies ofertes siguin descartades per no justificar suficientment la seva
presumpta temeritat, el càlcul de les desviacions (di) no es tornarà a repetir i per tant no es
calcularà de nou.
A.2.-) Ampliació de garantia: màxim 10 punts
El licitador presentarà una ampliació del anys de garantia per sobre dels 2 exigits en aquesta
licitació. Els punt s’adjudicaran de la següent manera:

𝑃𝑃𝑃𝑃 = �

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴
. 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴

On:
Pi:
Puntuació de l’oferta valorada
AGi:
Mesos d’ampliació de termini de garantia respecte als especificats al plec (24 mesos)
AGmax: Mesos d’ampliació de termini de garantia màxim dels licitadors
Pmax: Puntuació màxima (en aquest cas 10 punts)

A.3.-) Experiència addicional acreditada dels perfils de Delegat/da d’obra, Cap d’Obra i tècnic de
Prevenció d’obra: màxim de 25 punts
IMPORTANT: Ateses les característiques de l’obra s’ha optat per introduir l’experiència de l’equip
encarregat de l’execució del contracte com a criteri d’adjudicació, ja que la qualitat del personal
afecta de manera significativa a l’execució del contracte.
Aquesta obra presenta diverses particularitats degut a la complexitat del edificis situats al voltant
de l’àmbit afectat, el Nou Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, l’Institut de Recerca i la Casa de
Convalescència, fruit dels seus usos o de la seva protecció patrimonial, per aquesta raó
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l’experiència de l’equip juga un paper important per reduir els problemes de sorolls i moviment
de vehicles que interferirien en el veïnat i la logística de l’Hospital.
Seguint l’argumentació exposada anteriorment es configura aquest apartat com a escreix de
solvència i per tant les obres a acreditar hauran de ser diferents a les aportades per a l’empresa
en l’apartat de solvència tècnica.
A.3.1.- Delegat/da d’obra:

Tipologia d’obres: Urbanització, enjardinament,
vials/carrers o espais públics exteriors
DELEGAT/DA D’OBRA

Número
d’execucions

La persona proposada com a Delegat/da d’obra hagi
fet aquesta funció en obres de la tipologia indicada
amb un import de PEM entre 100.000 i 250.000 €
(màxim 4)
La persona proposada com a Delegat/da d’obra hagi
fet aquesta funció en obres de la tipologia indicada
amb un import de PEM entre 250.000 i 800.000 €
(màxim 3)
La persona proposada com a Delegat/da d’obra hagi
fet aquesta funció en obres de la tipologia indicada
amb un import de PEM entre 500.000 i 1.000.000 €
(màxim 3)
La persona proposada com a Delegat/da d’obra hagi
fet aquesta funció en obres de la tipologia indicada
amb un import de PEM superior a 1.000.0000 (màxim
3)

Punts per execució
Màxim 10 punts
0,25 punt per cada
obra (màxim 1 punts)

0,5 punts per cada
obra (màxim 1,5
punts)
1,0 punts per cada
obra (màxim 3 punts)

1,5 punts per cada
obra (màxim 4,5
punts)

L’acreditació de l’execució d’aquetes obres es farà mitjançant l’aportació de CERTIFICAT DE BONA
EXECUCIÓ que hauran de ser expedits per l’empresa promotora (titular) de les obres i certificar la
correcta i satisfactòria execució dels treballs.
En aquest certificat hi hauran de constar com a mínim les següents dades:
Nom, càrrec i empresa titular de les obres (promotor)
Títol de l’obra o descripció
Emplaçament
Nom de l’empresa executora de les obres (empresa licitant d’aquest concurs)
Nom del Delegat/da d’obra proposat, i detallant la seva funció a l’obra en
concret
 Any/s d’execució del treball
 PEM final de l’obra executada







Aquesta declaració haurà d’estar signada pel representant legal de l’entitat contractant (titular promotor).
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IMPORTANT: Els certificats de bona execució que es presentin hauran de seguir el model establert
a l’Annex núm.2 relacionat al final d’aquest document. Els certificats de bona execució hauran de
ser signats, en tot cas, pel responsable de l’empresa promotora de l’obra.
A.3.2.- Cap d’Obra:

Tipologia d’obres: Urbanització, enjardinament,
vials/carrers o espais públics exteriors
CAP D’OBRA

Número
d’execucions

La persona proposada com a Cap d’Obra hagi fet
aquesta funció en obres de la tipologia indicada, amb
un import de PEM entre 100.000 i 250.000 € (màxim 3)
La persona proposada com a Cap d’Obra hagi fet
aquesta funció en obres de la tipologia indicada, amb
un import de PEM entre 250.000 i 500.000 € (màxim 3)
La persona proposada com a Cap d’Obra hagi fet
aquesta funció en obres de la tipologia indicada, amb
un import de PEM entre 500.000 i 1.000.000 € (màxim
3)
La persona proposada com a Cap d’Obra hagi fet
aquesta funció en obres de la tipologia indicada, amb
un import de PEM superior a 1.000.0000 (màxim 3)

Punts per execució
Màxim 15 punts
0,5 punt per cada obra
(màxim 1,5 punts)
1 punts per cada obra
(màxim 3 punts)
1,5 punts per cada
obra (màxim 4,5
punts)
2 punts per cada obra
(màxim 6 punts)

L’acreditació de l’execució d’aquetes obres es farà mitjançant l’aportació de CERTIFICAT DE BONA
EXECUCIÓ que hauran de ser expedits per l’empresa promotora (titular) de les obres i certificar la
correcta i satisfactòria execució dels treballs.
En aquest certificat hi hauran de constar com a mínim les següents dades:








Nom, càrrec i empresa titular de les obres (promotor)
Títol de l’obra o descripció
Emplaçament
Nom de l’empresa executora de les obres (empresa licitant d’aquest concurs)
Nom del Cap d’obra proposat, i detallant la seva funció a l’obra en concret
Any/s d’execució del treball
PEM final de l’obra executada

Aquesta declaració haurà d’estar signada pel representant legal de l’entitat contractant (titular promotor)
IMPORTANT: Els certificats de bona execució que es presentin hauran de seguir el model establert
a l’Annex núm.2 relacionat al final d’aquest document. Els certificats de bona execució hauran de
ser signats, en tot cas, pel responsable de l’empresa promotora de l’obra.
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A.3.3.-Tècnic de prevenció d’obra:

Tipologia d’obres: Urbanització, enjardinament,
vials/carrers o espais públics exteriors
TÈCNIC DE PREVENCIO D’OBRA

Número
d’execucions

La persona proposada com a Tècnic de Prevenció hagi
fet aquesta funció en obres de la tipologia indicada un
import de PEM entre 100.000 i 250.000 € (màxim 2)
La persona proposada com a Tècnic de Prevenció hagi
fet aquesta funció en obres de la tipologia indicada
amb un import de PEM entre 250.000 i 500.000 €
(màxim 3)
La persona proposada com a Tècnic de Prevenció hagi
fet aquesta funció en obres de la tipologia indicada
amb un import de PEM entre 500.000 i 1.000.000 €
(màxim 3)

Punts per execució
Màxim 5 punts
0,25 punt per cada
obra (màxim 0,5
punts)
0,5 punts per cada
obra (màxim 1,5
punts)
1,0 punts per cada
obra (màxim 3 punts)

L’acreditació de l’execució d’aquetes obres es farà mitjançant l’aportació de CERTIFICAT DE BONA
EXECUCIÓ que hauran de ser expedits per l’empresa promotora (titular) de les obres i certificar la
correcta i satisfactòria execució dels treballs.
En aquest certificat hi hauran de constar com a mínim les següents dades:








Nom, càrrec i empresa titular de les obres (promotor)
Títol de l’obra o descripció
Emplaçament
Nom de l’empresa executora de les obres (empresa licitant d’aquest concurs)
Nom del Tècnic de Prevenció, i detallant la seva funció a l’obra en concret
Any/s d’execució del treball
PEM final de l’obra executada

Aquesta declaració haurà d’estar signada pel representant legal de l’entitat contractant (titular promotor).
IMPORTANT: Els certificats de bona execució que es presentin hauran de seguir el model establert
a l’Annex núm.2 relacionat al final d’aquest document. Els certificats de bona execució hauran de
ser signats, en tot cas, pel responsable de l’empresa promotora de l’obra.
XVIII)

Condicions especials d’execució:

S’estableixen per aquest contracte les següents condicions especials d’execució:
-

Consideracions de tipus econòmic i social:
o

El pagament per part del contractista de les factures dels seus
subcontractistes i/o proveïdors derivades de l’execució de les obres objecte
del present Plec s’haurà de fer en el termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de
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les operacions comercials. Així mateix, i d’acord amb el que s’estableix al
contracte, l’empresa contractista ha de presentar la documentació que
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les empreses
subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot
cas, una vegada finalitzada l’obra.

-

o

El compliment de la inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal
amb un país considerat paradís fiscal.

o

L’empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del contracte,
les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en
l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons
el conveni sectorial i territorial que sigui d’aplicació a l’adjudicatari.
L’incompliment de les condicions podrà ser objecte de penalització com a
falta molt greu o fins i tot ser causa de l’extinció del contracte, d’acord amb
l’art. 211.f) de la LCSP.

Obligacions essencials del contracte:
o

El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentant, el
compliment de la qual, en tots els seus termes, tindrà caràcter d’obligació
essencial del contracte.

o

El contractista quedarà obligat a respectar la normativa vigent en matèria de
protecció de dades i, particularment, el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, RGPD) i a la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals (en endavant, LOPDgdd) i aquella normativa que la
desenvolupi, quedant el contractista sotmès a dita normativa.
Aquesta obligació, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 202.1 de
la LCSP, s’estableix com una condició especial d’execució del contracte,
tenint així mateix el caràcter d’obligació contractual essencial,
l’incompliment de la qual es considerarà incompliment d’una obligació
principal del contracte, essent causa de resolució del mateix.

o

L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans
personals i/o materials indicats i compromesos en l’oferta.

Barcelona, a 27 de gener de 2021

Sr. Agustí Grau i Franquesa
Director d’Enginyeria i Obres
Fundacio Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
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ANNEX 1:
MODEL TIPUS DE CERTIFICAT DE BONA EXECUCIÓ PER LA SOLVENCIA TÈCNICA DE
L’EMPRESA LICITANT
Jo,................................................................................................(nom de qui signa), amb DNI:
......................................... com a ............................................................................................(càrrec
que desenvolupa a l’empresa) de l’empresa ....................................................................................
(empresa promotora dels treballs / Propietat)
Certifico que l’empresa (nom de l’empresa licitant)..........................................................................
va dur a terme les obres consistents en:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(títol o descripció de l’obra) de forma satisfactòria i d’acord amb els requisits de la propietat.

Amb un PEC total de l’obra executada de ............................. .-€ (mínim 250.000€, IVA no inclòs)
L’obra es va realitzar a l’any/anys: ............................................(últims 10 anys)
A la localització de: ....................................................................(ciutat o poble)

Signat:

Segell de l’empresa:
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ANNEX 2:
MODEL TIPUS DE CERTIFICAT DE BONA EXECUCIÓ PELS CRITERIS DE VALORACIÓ DELS
TÈCNICS RESPONSABLES
Jo,..................................................................................................(nom de qui signa), amb DNI:
......................................... com a ............................................................................................(càrrec
que desenvolupa a l’empresa) de l’empresa .....................................................................................
(empresa promotora dels treballs / Propietat)
Certifico que el Sr/Sra. (nom del tècnic proposat)..............................................................................
va participar a les obres consistents en:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(títol o descripció de l’obra), com a Delegat/da d’obra / Cap d’obra / Tècnic en prevenció de riscos
(escollir o marcar la corresponent) de forma satisfactòria i d’acord amb els requisits de la
propietat.

Amb un PEC total de l’obra executada de ............................. .-€
L’obra es va realitzar a l’any/anys: ............................................(últims 10 anys)
A la localització de: ....................................................................(ciutat o poble)

Signat:

Segell de l’empresa:

