ANUNCI
Per Decret de l’Alcaldia núm. 103/19, de 21 de març, s’ha aprovat el Plec de clàusules
administratives particulars i el Plec de clàusules tècniques particulars que han de regir la
contractació de l’obra consistent en l’execució del projecte “Restauració del Palau dels Marquesos
de Llió 3a fase”.
En el mateix acord, s’ha aprovat la convocatòria simultània de la licitació de les obres.
1. Entitat adjudicadora:
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles
Plaça de les Eres, 1
08776 Sant Pere de Riudebitlles
Telèfon: 93 899 50 61
Fax: 93 899 60 81
Correu electrònic: st.pereriu@diba.cat
Pàgina web: http://www.santperederiudebitlles.cat
Codi NUTS 3: ES511
2. Objecte del contracte:
a) Descripció: Execució del projecte “Restauració del Palau dels Marquesos de Llió 3a fase”.
b) Divisió en lots: no.
c) Lloc d’execució: C/ Major, 42
d) Termini d’execució: 3 mesos.
e) Codi CPV: 45212300-9 (Treballs de construcció d’edificis culturals i relacionats amb l’art).
f) Codi NUTS 3 de l’objecte del contracte: ES511
3. Possibilitat de variants:
No s’admeten.
4. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: ordinari.
b) Procediment: obert simplificat.

c) Forma: Valoració de les proposicions i determinació de l'oferta econòmicament més
avantatjosa atenent a varis criteris directament vinculats a l’objecte del contracte.
5. Pressupost base de licitació de la 3a fase i valor estimat del contracte:
a) Pressupost base de la licitació:
Import base:
Import IVA 21%:
Import total:

206.601,82 €
43.386,38 €
249.988,20 €

b) Valor estimat del contracte: 206.601,82 €
6. Garanties:
a) Provisional: Cap.
b) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte, IVA no inclòs.
7. Obtenció de documentació i informació. Lloc on estaran disponibles els Plecs de la
contractació:
- Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&
keyword=ajuntament+de+sant+pere+de+riudebitlles&idCap=13699056&ambit=5&
8. Requisits específics del contractista:
a) Solvència econòmica i financera: Acreditar una xifra mitjana de negoci dels treballs realitzats
per l'empresa en els últims tres anys igual o superior a la del pressupost total del contracte.
b) Solvència tècnica: Haver realitzat almenys dues obres de restauració d’immobles declarats
Bé Cultural d’Interès Nacional o denominació equivalent en altres Comunitats Autònomes o
en altres països de la UE; o Bé Cultural d’Interès Local o denominació equivalent en altres
Comunitats Autònomes o en altres països de la UE que hagin estat recepcionades en els
darrers cinc anys, per un import similar o superior al de la present contractació.
c) Classificació: no es requereix, però quedarà acreditada la solvència si presenta la següent:
Grup: 7 Subgrup: K Categoria: 2
9. Criteris de valoració de les proposicions i la seva ponderació:
Els previstos en la clàusula 7 del Plec de clàusules administratives particulars:
A)
-

CRITERIS AMB VALORACIÓ AUTOMÀTICA:
Criteri de disminució del preu de licitació: de 0 fins a 65 punts.
Criteri d’ampliació del termini de garantia: de 0 fins a 10 punts.

B)

CRITERIS AMB VALORACIÓ SUSCEPTIBLE DE JUDICIS DE VALOR:

Planificació de l’obra: de 0 fins a 15 punts, amb la següent distribució:
o Pel nivell de detall i coherència en la definició del Pla d’obres, fins a 6 punts.
o Per la correcta identificació i descripció de les tasques més rellevants dins de cada
fase, fins a 4,5 punts.
o Pel grau de detall del Diagrama de Gantt, tenint en consideració la seva coherència,
lògica i credibilitat en l’assignació de terminis i la racionalitat en el lligam entre tasques i
fites, fins a 4,5 punts.
Memòria descriptiva del procés constructiu: de 0 fins a 10 punts, amb la següent distribució:
o Pel nivell de detall i coherència de l’estudi del procés constructiu, fins a 4 punts.
o Per la definició i justificació de les fases d’execució, incloent una representació gràfica
de la delimitació de cadascuna d’elles, fins a 2 punts.
o Per la identificació dels possibles punts singulars o les parts d’obra que puguin
esdevenir conflictius i la proposta de les alternatives per a atenuar o eliminar
conflictivitat, fins a 2 punts.
o Per la definició dels mitjans auxiliars de l’obra a emprar (bastides, elevadors...), i la
seva planificació per tal de minimitzar la incidència en els espais públics immediats, i
eventuals restriccions de la mobilitat, fins a 2 punts.
10. Presentació de proposicions:
a) Data límit de presentació: 20 dies naturals, a partir de la data de publicació de l’anunci de
licitació del contracte i dels plecs en el perfil del contractant.
b) Documentació a presentar: la que requereix la clàusula 12 del Plec de clàusules
administratives particulars (a través de dos sobres digitals).
c) Lloc de presentació: mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de Catalunya, accessible en el perfil de contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&
keyword=ajuntament+de+sant+pere+de+riudebitlles&idCap=13699056&ambit=5&
11. Llengua en la que s’han de presentar les proposicions:
La documentació ha de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya.
12. Obertura de les proposicions en acte públic:
a) Entitat: Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles; Plaça de les Eres, 1; 08776 Sant Pere de
Riudebitlles.

b) Data: es notificarà a les empreses licitadores després de la finalització del termini de
presentació de les proposicions.
c) Hora: la que es citi a l’esmentada notificació.
13. Despeses d’anuncis:
a) Si es produïssin, seran a càrrec de l’adjudicatari.
14. Condicions especials d’execució:
a) Promoure l’ocupació de persones amb dificultats especials d’inserció en el mercat laboral:
en particular persones en situació legal d’atur de llarga durada amb edat superior a 45 anys.
b) Eliminar les desigualtats entre l’home i la dona en el mercat esmentat, afavorint l’aplicació
de mesures que fomentin la igualtat entre dones i homes a la feina.
c) Afavorir una participació més alta de la dona en el mercat laboral i la conciliació del treball i
la vida familiar.
d) Combatre l’atur, en particular el juvenil, el que afecta les dones i el de llarga durada.
e) Afavorir la formació en el lloc de treball.
f) Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball i el compliment dels convenis
col·lectius sectorials i territorials aplicables.
g) Adoptar mesures per prevenir la sinistralitat laboral.
15. Per obtenir més informació sobre les condicions d’execució del contracte:
Es pot consultar el perfil del contractant.
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