ESMENA RELATIVA A L’ERRADA MATERIAL DETECTADA EN LA CLAUSULA 8 –
PUNT SOBRE 2B- DEL PCAP -QUE VA SER APROVAT PER RESOLUCIO DE LA
PRESIDENTA DE L’IMU DE DATA 4 DE SETEMBRE DE 2019 I MODIFICAT
PARCIALMENT PER RESOLUCIÓNS DE LA MATEIXA PRESIDENTA DE DATES 16
I 26 DE SETEMBRE DE 2019- DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 19ju332CPO19070002 RELATIU AL CONTRACTE QUE TÉ PER OBJECTE LES OBRES
D’URBANITZACIÓ DEL C/ ALMOGÀVERS (ENTRE JOAN D’AUSTRIA I
PAMPLONA) AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, A
L’EMPARA DE L’ARTICLE 109.2 DE LA LLEI 39/2015 D’1 D’OCTUBRE I 122.1 DE
LA LCSP.
Vista la comunicació interna lliurada per la Direcció de Serveis de Projectes i obres, en
data 21 d’octubre de 2019, en la que ens comuniquen que han detectat dues errades
materials en la clàusula 8 del PCAP, concretament: en el punt corresponent al Sobre
2B, paràgraf tercer, en el que s’ha d’afegir la paraula “rendiments” i en el paràgraf novè,
en el que s’ha d’eliminar la paraula “rendiments”.
Per tant, una vegada rectificades aquestes dues errades materials, el punt Sobre 2B
de la clàusula 8 del PCAP queda redactat de la manera que es detalla a
continuació, en el benentès que en el que no estigui afectat per aquesta esmena,
continua plenament vigent el PCAP aprovat per resolució de la Presidenta de l’IMU de
data 4 de setembre de 2019, així com les modificacions parcials de data 16 i 26 de
setembre de 2019.
“...Sobre núm. 2B, a l’exterior ha de figurar la menció:
“Sobre núm. 2B. Proposició per al procediment relatiu al contracte núm. ..., que té per objecte ...,
expedient núm. ..., tramitat per (dependència), presentada per ... amb NIF.... Proposta que s’avalua en
base a criteris automàtics”.
Aquest sobre ha de contenir l’oferta econòmica, signada per l’empresa licitadora o persona que el
representi, i la documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació dels criteris
avaluables de forma automàtica assenyalats en la clàusula 10, “Criteris de valoració de les ofertes”, del
present plec.
L’oferta econòmica desglossarà els costos directes i indirectes precisant el benefici industrial i les
despeses generals, així com totes les despeses en concepte de controlo i autocontrol de qualitat, per la
qual cosa no serà d’abonament cap partida de control de qualitat, encara que estigui específicament
assenyalada en els Projecte, i s’imputarà l’IVA amb partida independent. En annex núm. 3, s’adjunta el
model ( incloses les taules). Pel que respecta al detall de presentació de les ofertes, cal seguir el
procediment recollit a l’Annex núm. 7 del present Plec.
L’IMU subministrarà en suport informàtic els quadres de preus i pressupost amb preus zero, i els
licitadors hauran d'oferir els preus unitaris, sense poder fer variacions en la codificació i descripció dels
preus unitaris, ni en els materials de les justificacions de preus, ni en els amidaments, rendiments i
estructura del pressupost, pel que fa referència a l’oferta base. El Licitador tampoc podrà modificar, en
cap cas, l’import de les partides alçades a justificar que consten a la taula núm, 2 de l’Annex núm. 3 ni
l’import de la partida alçada de cobrament íntegre per a seguretat i salut ni la del control de qualitat.

En el cas que el licitador modifiqui algun o els tres apartats següents:
•
partides alçades a justificar que consten a la taula núm. 2 de l’Annex núm. 3
•
seguretat i salut
•
control de qualitat
quedarà exclòs de la licitació de forma automàtica.
(Veure taula núm. 1 de l’Annex 3: desglossament de l’oferta econòmica i el TCQ)
Per omplir el pressupost incorporat al link subministrat per l’IMU caldrà utilitzar el programa informàtic
TCQ 2000.
Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra, inclouen els costos i despeses necessaris per
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en el Projectes de l’obra i
el Contracte tipus d’adjudicació.
D’acord amb la definició dels preus unitaris i d’allò establert en els documents dels Projectes, el Licitador
haurà d’establir la seva millor oferta.
En cap cas els preus bàsics que figurin en les ofertes dels licitadors podran ser superiors als que figuren
en el quadre de preus de l’Institut Municipal d’Urbanisme i/o de l’ITEC.
La descomposició i justificació dels preus unitaris, així com els preus bàsics que figurin en les ofertes
dels Licitadors, seran a llur risc i ventura i no tindran una altra finalitat contractual que llur possible
utilització en el càlcul de preus contradictoris o treballs per a administració pel que fa als preus bàsics i
rendiments, mentre que la descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament per
determinar el preu d’unitats incompletes en cas de penalització o rescissió de l’obra.
El Pressupost d'Execució per Contracte s'obtindrà afegint al Pressupost d'Execució Material, que serà la
suma dels imports de totes les unitats d'obra pels amidaments respectius del pressupost dels Projectes,
els coeficients del 13% de Despeses Generals i del 6% de Benefici Industrial, i l'IVA corresponent.
En el cas que el licitador no lliuri algun dels documents següents:
•
taula núm. 1 de l’Annex. Núm. 3. CUMPLIMENTADA AMB LES DADES DE L’OFERTA
•
llistat d’incoherències
•
certificat de validesa
•
una declaració responsable conforme no s’ha ofert cap preu superior a les bases de preus de les
taules 1 i 2 de l’annex 3
quedarà exclòs de la licitació de forma automàtica...”

I perquè així consti, Barcelona a 21 d’octubre de 2019

Josep Badia Sánchez
Director de Serveis Econòmics i Generals

Josep. M. de Torres Sanahuja
Gerent

