Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda
Barcelona Activa SAU SPM

ACTA MESA NÚMERO 3
Expedient número BA 36/21 per l’adjudicació del contracte de serveis de redacció del projecte executiu de la
substitució dels vidres para-sols de la passera i consolidació de l’estructura exterior de l’edifici de la Incubadora Glòries
i posterior direcció d’obra, coordinació de seguretat i salut, control de qualitat i legalització.
Mitjançant videoconferència, en data 1 d’octubre de 2021 i sota la presidència de la Montse Charle Torre, Directora
de Recursos Econòmics, es reuneix la Mesa de Contractació constituïda i integrada com a vocals per la Pilar Llorens
i Argerich, Responsable de Contractació i Transparència, el Manel Balsells Ortuño, Responsable de Manteniment i la
Noemi Mingueza Pladevall, Tècnica de Recursos Econòmics. Intervé com a Secretari Jordi Garcia Gascón, Lletrat de
la Direcció de Serveis Jurídics.
Totes les persones integrants de la Mesa de Contractació declaren expressament que regeixen el seu comportament
per les pautes i criteris continguts en el Codi ètic de conducta de l’Ajuntament de Barcelona i que no concorre en elles
cap conflicte d’interessos en el sentit de l’art. 64 LCSP.
La Mesa es constitueix als efectes de procedir a fer públiques les puntuacions obtingudes en relació als criteris que
depenen d’un judici de valor i per a l'obertura, mitjançant el Portal de contractació electrònica de l’Ajuntament de
Barcelona, del sobre electrònic C corresponent a l’acreditació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica, presentats en la licitació contracte de serveis de redacció del projecte executiu de la substitució dels vidres
para-sols de la passera i consolidació de l’estructura exterior de l’edifici de la Incubadora Glòries i posterior direcció
d’obra, coordinació de seguretat i salut, control de qualitat i legalització, per un import de licitació de 22.700,00 euros
IVA exclòs, sense divisió en lots.
Constatada l’existència de quòrum i en sessió pública, la Presidència de la Mesa de Contractació obre la sessió.
Assisteixen a l’acte les persones representants de TALLER DE ARQUITECTURA NINKASI 78, SL i F87
ARQUITECTURA INGENIERIA FACILITIES SLP.
D’acord amb l’informe tècnic valoratiu, que s’adjunta com a part integrant d’aquesta acta, la proposta de ponderació
dels criteris de judici de valor, sotmesa a consideració de la Mesa i de la qual es dona lectura és la següent:
Licitadores
F87
Ninkasi78

Proposta (30 punts)

Cronograma (10 punts)

30
25

10
0

Experiència treballs
similars (10 punts)
5
0

TOTAL
45
25

Seguidament, es procedeix a l’obertura del sobre electrònic C corresponent als criteris avaluables de forma automàtica
i a donar lectura del seu contingut:

Licitadores

Oferta econòmica
projecte executiu
IVA exclòs

Oferta econòmica
direcció obra IVA
exclòs

F87

10.500,00 €

10.500,00 €

Ninkasi78

9.702,29 €

9.732,14 €

Experiència de
l’arquitecte/a

Experiència del
delineant

Experiència de més
de 15 anys
No aporten informe
de vida laboral

Experiència de més
de 10 anys
No aporten informe
de vida laboral

Seguidament, un cop finalitzat l’acte públic la Mesa aplica a les propostes econòmiques admeses a la resta de lots les
fórmules contingudes en els plecs amb el resultat següent:
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Licitadores

Puntuació
tècnica

Puntuació
oferta
econòmica
projecte
executiu

Puntuació
oferta
econòmica
direcció obra

Puntuació
experiència de
l’arquitecte/a

Puntuació
experiència del
delineant

Puntuació
total

F87
Ninkasi78

45
25

9,03
17,5

9,19
17,5

7,5
0

7,5
0

78,22
60

I ordena per ordre decreixent les propostes:
1. F87 ARQUITECTURA INGENIERIA FACILITIES SLP
2. TALLER DE ARQUITECTURA NINKASI 78, SL
En virtut del que s’ha exposat, la Mesa acorda, per unanimitat:
En virtut del que s’ha exposat, la Mesa acorda, per unanimitat:
REQUERIR a F87 ARQUITECTURA INGENIERIA FACILITIES SLP com a licitadora que ha presentat l’oferta admesa
més avantatjosa en termes de qualitat-preu i que dona compliment a la totalitat dels requeriments dels plecs reguladors
en el contracte de serveis de redacció del projecte executiu de la substitució dels vidres para-sols de la passera i
consolidació de l’estructura exterior de l’edifici de la Incubadora Glòries i posterior direcció d’obra, coordinació de
seguretat i salut, control de qualitat i legalització perquè, en el termini màxim de 10 dies hàbils presenti la documentació
prevista a la clàusula 13.2 relativa a la documentació acreditativa de la capacitat, aptitud, solvència així com la resta
que sigui procedent.
ELEVAR a l’Òrgan de Contractació, en el supòsit que F87 ARQUITECTURA INGENIERIA FACILITIES SLP doni
compliment al requeriment, la següent proposta:
ADJUDICAR el contracte de de redacció del projecte executiu de la substitució dels vidres para-sols de la passera i
consolidació de l’estructura exterior de l’edifici de la Incubadora Glòries i posterior direcció d’obra, coordinació de
seguretat i salut, control de qualitat i legalització a F87 ARQUITECTURA INGENIERIA FACILITIES SLP, per haver
presentat l’oferta admesa més avantatjosa en termes de qualitat-preu i que dona compliment a la totalitat dels
requeriments dels plecs reguladors, amb l’import màxim de 25.410 euros IVA inclòs (21.000,00€ com a preu base i
4.410,00 € corresponents al 21% d’IVA) a raó de 10.500,00 € pel preu sense IVA del projecte executiu i 10.500,00 €
pel preu sense IVA Direcció d'obra i legalització, Coordinació de seguretat i salut, Programa de Control de Qualitat; i
DECLARAR constituïda la garantia per import de 1.135,00 euros mitjançant retenció en el preu.
Aquesta acta recull les actuacions que es van produir en la data indicada a l’encapçalament, la qual subscriu la
Secretaria, amb el vist i plau de la Presidència de la Mesa de Contractació.

SECRETARIA

Vistiplau
PRESIDÈNCIA DE LA MESA
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