INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Núm.expedient: C210002153
Núm. contracte: 21001107
CPV: 9252100-9 Servicios de exposición en museos

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
Contracte mixt de subministrament i de serveis per la producció, muntatge,
desmuntatge i manteniment dels elements museogràfics de l’exposició Alimentar
Barcelona. Ciutat, proveïment i salut, al Museu d’Història de Barcelona – MUHBA.
No es preveu la divisió en lots del present contracte. Atesa la naturalesa del
servei, el contracte requereix ser realitzat com una unitat d´execució i no és
susceptible la realització independent de cada una de les parts mitjançant la
divisió en lots. Això respon a la voluntat expressa d’unificar els serveis, dins de
l’actual estructuració de l’equipament, i de la necessitat de què aquests treballin
sota una mateixa coordinació.
En la present contractació es preveuen les següents mesures socials:
 Oferta anormalment baixa. Límit per a la consideració d’ofertes amb valors
anormals o desproporcionats
 Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el
contracte durant tot el període contractual.
L’execució d’aquest contracte no comporta el tractament de dades personals per part de
l’adjudicatari a compte de l’ICUB.
La responsable del contracte serà la tècnica Mònica Blasco.
Atesa la naturalesa temporal de les prestacions no es preveu termini de garantia, que perd
tot el sentit tenint en compte que el present contracte preveu l'assumpció d'un pla de
manteniment de la museografia durant tot el període d'exhibició pública.
Es permet la subcontractació parcial, a excepció de la direcció de l'equip de treball, la
coordinació del muntatge i dels industrials i la interlocució amb els tècnics del MUHBA i
altres persones contractades per aquest pel mateix projecte.
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE
El Museu d’Història de Barcelona organitza l’exposició titulada Alimentar
Barcelona. Ciutat, proveïment i salut que serà exhibida principalment al Saló
del Tinell, l’avantcambra del Tinell, la capella de santa Àgata i eventualment

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr/Sra Joan Roca Albert, Cap de Departament, el dia 13/05/2021 a les 08:14, que informa;
Sr/Sra Carlos Vicente Guitart, Director, el dia 18/05/2021 a les 17:06, que informa.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

algun element museogràfic podria situar-se a la plaça del Rei, del 15 d’octubre
de 2021 a 16 d’octubre de 2022.
Un dels temes que més tracta el MUHBA és el dels proveïments (d’aliments, d’aigua,
d’energia, ...) de Barcelona al llarg de la història. La garantia i control de la provisió
d’aliments fou des de mitjan segle XIV una de les ocupacions i preocupacions del Consell
de Cent. Des d’aleshores i fins el present el govern de la ciutat ha maldat per garantir-ne el
subministrament i la qualitat, ja fos perquè en tenia la competència directa ja fos actuant de
manera subsidiària i en paral·lel a l’autoritat que oficialment les tenia. La intervenció del
govern municipal ha estat una constant i arriba fins avui, amb la xarxa de mercats
municipals i Mercabarna, el gran rebost de Barcelona i d’Europa.
El MUHBA contribueix amb aquesta exposició i amb un desplegament de formats diversos
a la capitalitat que ostentarà Barcelona de l’Any de l’alimentació Sostenible.
D’acord al que estableix l’article 116.f Llei 9/2017, de 8 de novembre LCSP
l’Institut de Cultura de Barcelona necessita contractar el servei i
subministrament objecte del contracte per a l’acompliment i realització de les
seves finalitats, atès que no es disposa de mitjans propis i no es considera
oportuna la seva contractació directa.

3. DURADA I PRESSUPOST DEL CONTRACTE
El contracte iniciarà la seva vigència el 9 d'agost de 2021, o bé l'endemà de la
seva formalització si aquesta fos posterior, i s'acabarà el 16 de desembre de
2022.
El pressupost del contracte es fixa en 145.326,23 euros IVA inclòs, dels quals 120.104,32 euros
són pressupost net i 25.221,91 euros són en concepte d’IVA al 21%.

Aquest pressupost s’imputarà segons les següents anualitats:
Any 2021
BASE

107.252,32 €

21% IVA

22.522,99 €

TOTAL AMB IVA

129.775,31 €

BASE

12.852,00 €

21% IVA

2.698,92 €

TOTAL AMB IVA

15.550,92 €

Any 2022

El pressupost net es desglossa de la manera següent (1):
Costos directes
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Producció i subministrament
Muntatge, desmuntatge i coordinació
Manteniment
TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL

72.018 €
28.160 €
750 €
100.928 €
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Costos indirectes
Despeses generals d’estructura 13%
Benefici industrial 6%
TOTAL
TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes):
21% IVA
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTAR

13.120,64 €
6.055,68 €
19.176,32 €
120.104,32 €
25.221,91 €
145.326,23 €

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)
Donat que no es preveu pròrroga ni modificacions, el valor estimat del contracte
coincideix amb l’import net de la licitació, és a dir en 120.104,32 euros sense
IVA.

5.

JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

Aquest contracte mixt de subministament i serveis s’adjudicarà pel procediment
obert simplificat d’acord al que s’estableix a l'article 159, apartat 1 a 5 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre de contractes del sector públic.

6. CRITERIS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA O PROFESSIONAL, I
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Els licitadors hauran de comptar amb la solvència econòmica i tècnica que tot
seguit s’especifica:
SOLVÈNCIA ECONÒMICA
-Volum anual de negocis relacionat amb l’objecte del contracte. El volum anual
de negocis en l’àmbit d’aquest contracte referit al millor dels tres últims
exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions ha de tenir
un valor igual o superior de
180.000 euros.
SOLVÈNCIA TÈCNICA i PROFESSIONAL
- D’acord amb l’article 90.1.a) LCSP, l’import anual, sense incloure els
impostos, que l’empresa licitadora ha de declarar com a executat durant l’any
de superior execució en el decurs dels últims tres anys en serveis o treballs de
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naturalesa igual o similar en l’àmbit dels museus i que constitueixen l’objecte
d’aquest contracte, ha de ser com a mínim de 145.000 euros.
El criteri de correspondència entre els serveis executats per l’empresa
licitadora i els que constitueixen l’objecte del contracte és la pertinença al
mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat en algun dels
que estableix el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques (RLCAP), Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i en cas contrari,
la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius codis CPV.
D’acord amb la previsió de l’article 90.4 LCSP, les empreses amb una
antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el registre corresponent o, si
no procedeix, des de la data de la seva constitució, inferior a cinc anys, no han
d’acreditar l’experiència, és a dir, l’import anual executat i declararan la seva
solvència tècnica segons els altres criteris establerts en aquest apartat.
D’acord amb l’article 90.1.b) LCSP, el personal tècnic, integrat o no en
l’empresa, participant en el contracte, han de tenir els títols o acreditacions
acadèmics o professionals següents:
 han de comptar amb una experiència professional mínima de tres anys en
funcions de producció i muntatge d’exposicions.
Les condicions i requisits establertes en aquesta clàusula hauran de declararse pels mitjans establerts a la clàusula següent.
D’acord amb l’article 76.2 LCSP, i segons s’especifica en els punts 2.2 i 3.4
del plec de prescripcions tècniques, les empreses licitadores o candidates han
de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans
humans següents, per tal de formar l’equip de muntatge mínim:
-un coordinador del projecte
-un responsable del muntatge
-un responsable d’instal·lació d’equips audiovisuals
-un responsable d’instal·lacions elèctriques
Aquest compromís te caràcter d’obligació essencial i el seu incompliment podrà
ser
objecte
de
penalització
i/o
de
resolució
contractual.
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CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la
millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat.
S’aplicaran els criteris d’adjudicació següents:
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Criteris d’adjudicació avaluables automàticament
1. La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat, és de 50 punts.
La puntuació del preu esdevé superior al 35% de la puntuació total, d’acord
amb l’excepcionalitat prevista a la clàusula 9.4 de la Instrucció de l’Ajuntament
de Barcelona de 15 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en la
Gaseta del dia 16, en base al fet que les prestacions que formen part del servei
estan molt definides i no és possible variar els terminis, ni introduir
modificacions de caràcter qualitatiu que tinguin un pes equiparable al del preu
com a factor determinant de l’adjudicació, per la qual cosa es considera
necessari exceptuar l’aplicació de la previsió del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril
de 2017 de contractació pública sostenible.
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que
sigui admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el
pressupost net de licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la
puntuació es farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la
Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017
publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny:
(

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙i𝑐i𝑡𝑎𝑐ió − 𝑜ƒ𝑒𝑟𝑡𝑎
) x Punts màx = puntuació
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙i𝑐i𝑡𝑎𝑐ió − 𝑜ƒ𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚i𝑐𝑎 resultant

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr/Sra Joan Roca Albert, Cap de Departament, el dia 13/05/2021 a les 08:14, que informa;
Sr/Sra Carlos Vicente Guitart, Director, el dia 18/05/2021 a les 17:06, que informa.

Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en
principi, amb valors anormals o desproporcionats:
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- un diferencial de 5 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el
cas d’un únic licitador, de 15 punts percentuals respecte el pressupost net de
licitació.
Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels
salaris de les persones treballadores considerats en l’oferta són inferiors
al que estableix el conveni sectorial d’aplicació, a l’efecte de verificar
l’adequació de l’oferta als costos salarials, es podrà requerir informe tècnic
complementari de l’òrgan de representació de les persones treballadores o
d’una organització representativa del sector.
L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que
ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que
els preus unitaris dels salaris de les persones que executaran el contracte
considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni sectorial
d’aplicació.
2. Terminis d’execució – reducció del temps de producció i muntatge
Fins a 30 punts. L’exposició ha d’estar muntada el 4 d’octubre de 2021, a
punt per a l’entrada de les peces originals. Posteriorment a aquesta data,
es poden ajustar elements audiovisuals i il·luminació. S’atorgarà la
següent puntuació si s’avança el muntatge respecte d’aquesta data
fixada:
Consideració
Puntuació
Si s’avança al 30 de setembre de 2021
20 punts
Si s’avança a al 27 de setembre de 2021 30 punts
3. Millores en el pla de manteniment establert a l’apartat 1.3 del plec de
prescripcions tècniques, fins a 10 punts.
Es valorarà la reducció dels terminis de temps de resposta i resolució
d’incidències de manteniment, més enllà del que exigeix el plec de prescripcions
tècniques, segons la següent ponderació, tot justificant aquesta reducció en funció
dels recursos materials i tècnics que es posin expressament a disposició en cada
cas:
-

Fins a 5 punts per la reducció dels terminis temporals indicats en el plec
per a laresolució d’incidències puntuals, a raó de 1 punt per hora reduïda.
Fins a 3 punts per la reducció del termini de resolució d’incidències
urgents, araó de 2 punts per cada mitja hora reduïda.
3 punts per incrementar les revisions periòdiques sense incidència en el
normal funcionament del servei, per a revisions setmanals i no quinzenals
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4. Pla de reciclatge
Per la presentació d’un pla reciclatge i tractament de materials en el
desmuntatge, fins a 10 punts
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-

Per a la presentació del pla, 10 punts
Si no es presenta el pla indicat, 0 punts

7. PROPOSTA
Atesos els motius exposats, es proposa l’inici del procediment per a la
contractació del servei i subministrament per la producció, muntatge,
desmuntatge i manteniment dels elements museogràfics de l’exposició
Alimentar Barcelona. Ciutat, proveïment i salut, al Museu d’Història de
Barcelona – MUHBA, per un import total de licitació de 145.326,23 euros
IVA inclòs, dels quals 120.104,32 euros són pressupost net i
25.221,91 euros són en concepte d’IVA al 21%, amb càrrec a
l’assignació pressupostària amb programa 33313 i econòmic 22699 del
pressupost, i d’acord amb les condicions tècniques que s’annexen,
mitjançant un procediment obert.

Any 2021
BASE

107.252,32 €

21% IVA

22.522,99 €

TOTAL AMB IVA

129.775,31 €

BASE

12.852,00 €

21% IVA

2.698,92 €

TOTAL AMB IVA

15.550,92 €

Any 2022

TOTAL CONCURS
TOTAL SENSE IVA

120.104,32 €

21% IVA

25.221,91 €

TOTAL AMB IVA

145.326,23 €
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