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ANUNCI DE LICITACIÓ
Es convoca licitació per a l’adjudicació pel procediment obert i tràmit ordinari del contracte
relatiu als Treballs de redacció de projecte executiu i obres de desconstrucció dels edificis
d'infermeria i de bugaderia a l'antiga presó Model, al carrer d'Entença 155, al Districte de
l'Eixample de Barcelona amb mesures de contractació pública sostenible. Lot 01 edifici
infermeria i Lot 02 edifici bugaderia.
NÚM. DE EXPEDIENT: 080.1619.553
1.

Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

2.

Entitat: BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA - BIMSA
Domicili: Carrer de Bolívia 105, planta 4a
Localitat i codi postal: Barcelona (08018)
Telèfon: (34) 933 034 170
Fax: (34) 932 662 094
Perfil de Contractant: Perfil de Contractant de l’entitat, integrat a la Plataforma de
Contractació de la Generalitat de Catalunya a la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCN_BIMSA
Direcció de correu electrònic: contractacio.bimsa@bcn.cat
Tipus de poder adjudicador i principal activitat: Poder adjudicador no Administració
per a l’execució d’activitats urbanístiques, d’infraestructura i de dotació i concessió
de serveis, inclosa l’edificació, que li siguin encomanades directament o
indirectament per Administracions Públiques.

Objecte del contracte:
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)

Objecte del contracte: Treballs de redacció de projecte executiu i obres de
desconstrucció dels edificis d'infermeria i de bugaderia a l'antiga presó Model, al
carrer d'Entença 155, al Districte de l'Eixample de Barcelona amb mesures de
contractació pública sostenible. Lot 01 edifici infermeria i Lot 02 edifici bugaderia
Tipologia: Mixt (obres i serveis).
Divisió per Lots i número: SÍ, 2 Lots.
I. Nombre màxim de Lots als que un mateix licitador por presentar oferta: 2
Lots.
II. Nombre màxim de lots que es pot adjudicar a un mateix licitador: 1. Segons
preveuen les regles de la clàusula 4 del Plec de Clàusules Particulars.
Lloc d’execució: Barcelona.
Codi CPV: 45000000-7.
Codi NUTS: ES511
Termini d’execució: TRES (3) SETMANES per a la redacció de projecte i DEU (10)
SETMANES per a les ulteriors obres d’enderroc.
1

3.

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a)
b)
c)

4.

Tramitació: ordinària.
Procediment: obert.
Forma adjudicació: no harmonitzat.

Pressupost de licitació: 23.038,40 EUROS (IVA inclòs).
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ LOT 1:
Import (IVA
exclòs)

IVA

Import total (IVA
inclòs)

9.520,00 euros

1.999,20 euros

11.519,20 euros

Concepte
Pressupost base de
licitació

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ LOT 2:
Concepte
Pressupost
base de
licitació
5.

Import (IVA exclòs)
9.520,00 euros

Import total (IVA
inclòs)

IVA
1.999,20 euros

11.519,20 euros

Valor estimat del contracte: 894.527,97 EUROS (IVA exclòs), desglossat de la següent
forma:
VALOR ESTIMAT DE LA TOTALITAT DELS LOTS:
Concepte

1

Import (IVA exclòs)

Pressupost base de licitació total
(RP)

19.040,00 euros

Import corresponent al treballs
addicionals (obres) *2

726.399,98 euros

Possibles modificacions (20%)

149.087,99 euros1

Total

894.527,97 euros

De conformitat amb l’article 101 de la LCSP, l’import corresponent a les possibles modificacions indicat al
Quadre-Resum es facilita a efectes de calcular el Valor Estimat del Contracte (VEC), per a determinar el
procediment de licitació. En aplicació de l’article 204 de la LCSP, l’import màxim per a la totalitat de les
modificacions previstes durant l’execució del contracte serà el resultat d’aplicar el percentatge fixat al
Quadre-Resum (fins a un 20%) sobre el preu inicial del contracte.

* Treballs addicionals que han de ser obligatòriament ofertats pels licitadors segons el
pressupost preus zero treballs addicionals (Fitxer Excel en format .xlsx) adjunt al plec i el
previst en aquest plec i a l’Annex número 4.
BIMSA es reserva la potestat d’adjudicar o no aquest treballs addicionals segons les seves
necessitats i disponibilitat econòmica. En cas que siguin adjudicats, l’adjudicatari restarà
obligat a l’execució dels treballs opcionals per l’import i condicions ofertes pel mateix.
Pel que fa a aquests treballs addicionals BIMSA té, igualment, la potestat d’adjudicar-los amb
anterioritat a la finalització de l’obra principal, tant de forma total o parcial. L’adjudicació de
dits treballs addicionals es una opció de lliure disposició per BIMSA, i serà BIMSA qui decidirà
adjudicar-los de forma total o parcial a l’adjudicatari de l’obra principal o bé no adjudicar-los,
en aquest cas, l’adjudicatari de l’obra principal no podrà reclamar cap compensació econòmica
per aquest concepte ni cap cost o despesa addicional.
Igualment BIMSA té la facultat, si ho considera oportú, de procedir a contractar els treballs
addicionals, mitjançant un nou procediment, a un altre contractista, sense que s’hagi de
comunicar, en cap cas, aquest fet a l’adjudicatari de l’obra principal.
El valor estimat del contracte (VEC) s'ha calculat sumant el pressupost de licitació, l'import de
possibles modificacions i l’import dels treballs addicionals que podrien ser executats per
l'adjudicatari.
*2 L’adjudicació d’aquestes obres opcionals quedarà condicionada a l’aprovació administrativa
del projecte redactat.
VALOR ESTIMAT LOT 1:
Concepte

Import (IVA exclòs)

Pressupost base de licitació total
(RP)

9.520,00 euros

Import corresponent al treballs
addicionals (obres) *2

348.201,76 euros

Possibles modificacions (20%)

71.544,35 euros2

Total

429.266,11 euros

VALOR ESTIMAT LOT 2:

2

De conformitat amb l’article 101 de la LCSP, l’import corresponent a les possibles modificacions indicat al
Quadre-Resum es facilita a efectes de calcular el Valor Estimat del Contracte (VEC), per a determinar el
procediment de licitació. En aplicació de l’article 204 de la LCSP, l’import màxim per a la totalitat de les
modificacions previstes durant l’execució del contracte serà el resultat d’aplicar el percentatge fixat al
Quadre-Resum (fins a un 20%) sobre el preu inicial del contracte.

Concepte

Import (IVA exclòs)

Pressupost base de licitació total
(RP)

9.520,00 euros

Import corresponent al treballs
addicionals (obres) *2

378.198,22 euros

Possibles modificacions (20%)

77.543,64 euros3

Total

465.261,86 euros

6.

Garantia provisional: NO.

7.

Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs)

8.

Obtenció de la documentació i informació:
Perfil de Contractant de l’entitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCN_BIMSA

9.

Requisits específics del contractista: veure clàusula 6 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.

Segons el RD 773/2015, la classificació requerida és:
LOT 1:
GRUP

SUBGRUP

CATEGORIA
Reial Decret
1098/2001

CATEGORIA ACTUAL

C

1

c

2

GRUP

SUBGRUP

CATEGORIA
Reial Decret
1098/2001

CATEGORIA ACTUAL

C

1

c

2

LOT 2:

3

De conformitat amb l’article 101 de la LCSP, l’import corresponent a les possibles modificacions indicat al
Quadre-Resum es facilita a efectes de calcular el Valor Estimat del Contracte (VEC), per a determinar el
procediment de licitació. En aplicació de l’article 204 de la LCSP, l’import màxim per a la totalitat de les
modificacions previstes durant l’execució del contracte serà el resultat d’aplicar el percentatge fixat al
Quadre-Resum (fins a un 20%) sobre el preu inicial del contracte.

10. Criteris d’adjudicació:
a) Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor (veure Plec de Clàusules
Administratives Particulars): 40 punts
b) Criteris d’adjudicació automàtics (veure Plec de Clàusules Administratives Particulars):
60 punts
c) Criteris de desempat (veure Plec de Clàusules Administratives Particulars): Segons
preveu l’article 147.2 de la LCSP
11. Presentació d’ofertes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Data límit de presentació: 5 de novembre de 2019 fins a les 13:00 hores.
Presentació electrònica: No.
Documentació que cal presentar: Veure Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
Lloc de presentació: BIMSA.
Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: 6 mesos.
Admissió de variants: NO.

12. Obertura dels sobres:
-

OBERTURA DE SOBRE NÚMERO 2, QUE CONTÉ LA PROPOSTA AVALUABLE MITJANÇANT
L’APLICACIÓ DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR:
Lloc: BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA
Carrer de Bolívia, 105, planta baixa, Barcelona (08018)
Data: 12 de novembre de 2019
Hora: 10:00 hores

-

OBERTURA DE SOBRE NÚMERO 3, QUE CONTÉ LA PROPOSTA AVALUABLE MITJANÇANT
L’APLICACIÓ DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT FÒRMULES AUTOMÀTIQUES:
Lloc: BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA
Carrer de Bolívia, 105, planta baixa, Barcelona (08018)
Data: Es comunicarà oportunament a través del Perfil del Contractant

13. Despeses de publicitat: No es generen.

14. Modificacions: Veure Plec de Clàusules Administratives Particulars.
15. Cessió del contracte: Veure Plec de Clàusules Administratives Particulars.
16. Condicions especials d’execució del contracte: Veure Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
17. Subcontractació: Veure Plec de Clàusules Administratives Particulars.
18. VISITA A LES OBRES OPTATIVA: SÍ

De conformitat amb l’article 136.3 de la LCSP, i per als licitadors que puguin estar-hi
interessats, es convoca una visita a les obres per a l’explicació de l’estat de situació de les
mateixes així com del projecte a executar, pel proper dia 15 d’octubre de 2019 a les 08:45
hores.
Els licitadors interessats hauran d’indicar prèviament, als efectes de l’acreditació, les
persones que hi assistiran (màxim dues persones per licitador), havent d’indicar el nom,
cognoms i DNI o document equivalent de dites persones i empresa que representen. El
màxim de persones per empresa es fixa en DUES (2) PERSONES. La informació sobre les
persones que assistiran a la visita d’obra s’haurà d’enviar a la següent adreça de correu
electrònic: contractacio.bimsa@bcn.cat
El termini màxim per a inscriure’s a la vista es fixa per al dia 14 d’octubre de 2019 a les
13:00 hores.

Ángel Sánchez Rubio
Director General
Barcelona, a 9 d’octubre de 2019

De conformitat amb allò establert a l’apartat 6 de l’article 44 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP), contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar, en el termini d’un mes a comptar des
de l’endemà d’haver-ne rebut la present notificació, recurs d’alçada davant del Regidor de Presidència, Aigua i Energia, d’acord
amb les facultats delegades per Decret d’Alcaldia de 9 de novembre de 2015, en concordança amb l’article 121 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs serà de tres mesos. Si, un cop transcorregut aquest termini, no s’ha
dictat una resolució, es pot entendre desestimat el recurs.
Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció de la seva notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu
de Barcelona.
No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs o reclamació, que consideri oportú, en defensa dels seus interessos.

