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ANUNCI DE LICITACIÓ REFERENT AL CONTRACTE DE OBRES RELATIVES A LA

REFORMA DEL VESTÍBUL I INSTAL·LACIÓ D’ ASCENSOR SITUAT A
L’AVINGUDA PORTAL DEL ÀNGEL, 7, (LOT 1) I LA REFORMA INTERIOR
DE L’HABITATGE SITUAT A L’AVINGUDA PORTAL DE L’ÀNGEL, 7,
PRINCIPAL, 2º, DE BARCELONA, (LOT 2), PROPIETAT DE LA FUNDACIÓ
PRIVADA DE L’HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU. EXP LICFP
19/07-OS
Es convoca licitació per a l’adjudicació pel procediment obert simplificat del contracte
relatiu a “l’execució de les obres relatives a la reforma del vestíbul i instal·lació

d’ ascensor situat a l’avinguda Portal del Àngel, 7, (lot 1) i la reforma interior
de l’habitatge situat a l’avinguda Portal de l’Àngel, 7, principal, 2º, de
Barcelona, (lot 2), propietat de la Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau”.

NÚM. DE EXPEDIENT: LICFP 19/07-OS
1. Entitat adjudicadora:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Entitat: Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Domicili: Carrer Sant Antoni Maria Claret 167, Barcelona
Localitat i codi postal: Barcelona, 08025
Telèfon: 93.553 79 70.
Fax: 93 553 79 77.
Perfil del contractant: Perfil del Contractant de la Fundació Privada de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau, integrat a la Plataforma de Contractació pública de
la Generalitat de Catalunya a la pàgina web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=1&
keyword=sant+pau&reqCode=viewDetail&idCap=4372858&department=17000
&

g) Direcció de correu electrònic: contractaciofp@santpau.cat
h) Tipo de poder adjudicador i principal activitat:
Aquesta entitat és, als efectes de l’article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), un poder adjudicador que
no té la consideració d’Administració Pública. Aquesta condició subjectiva
determina el règim d’aplicació a l’entitat de l’esmentada norma, de conformitat
amb el Llibre Tercer de la mateixa Llei.
El contracte, atenent a la naturalesa jurídica d’aquesta Entitat, és qualifica de
contracte privat, regint-se en quant a la preparació i adjudicació per les
disposicions aplicables de la LCSP i en quant al seus efectes i extinció per les
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normes de dret privat i aquelles normes a les que es refereix el paràgraf primer
de l’article 319 en matèria mediambiental, social o laboral (articles 201 de la
LCSP); de condiciones especials d’execució (article 202 de la LCSP); de
modificació del contracte (articles 203 a 205 de la LCSP); de cessió i
subcontractació (articles 214 a 217 de la LCSP); de racionalització tècnica de la
contractació (articles 218 a 228 de la LCSP); de les condicions de pagament
establertes als apartats 4rt. de l’article 198, 4rt. de l’article 210 i 1er. de l’article
243, així com per la causa de resolució del contracte referida a la impossibilitat
d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible
modificar el contracte conforme als articles 204 i 205 de la LCSP.

i) CPV:
-

45000000“Construccions noves, obres de restauració i reparacions
corrents”.
45213316 “instal·lació elèctrica”
45330000 “Fontaneria”

2. Objecte del contracte:
a) L’objecte del contracte és, l’execució de les diferents obres, descrites en els
següents lots:
LOT 1: Contracte d’obra relatiu a la reforma de vestíbul i instal·lació d’ascensor
situat a l’Avinguda Portal de l’Àngel, número 7, de Barcelona.
LOT 2: Contracte d’obra relatiu a la reforma interior de l’habitatge situat a
l’Avinguda Portal de l’Àngel, número 7, 2ª-A, de Barcelona.
b) Tipologia:
Atenent al contingut de les prestacions objecte de licitació, s’ha de qualificar el
contracte com d’obres, d’acord amb el que s’estipula en l’article 13 “Contractes
d’Obres” de la LCSP, en el sentit que per obra s’entén “el resultat d’un conjunt
de treballs de construcció o enginyeria civil, destinats a complir per si mateixos
una funció econòmica o tècnica, que tingui per objecte un bé immoble”.
El procediment de contractació, s’executarà seguint les indicacions que es
disposa en els apartats 1 a 4 de l’article 159 de la LCSP, adjudicant-se a través
del procediment obert simplificat.
c) Divisió per lots i número: Sí, lot 1 i lot 2.
d) Lloc d’execució: Avinguda Portal de l’Àngel, número 7 de Barcelona.
e) Termini d’execució: El termini d’execució de les obres és la que s’estableix a
l’apartat C del quadre-resum de característiques, per a cada lot, o el que hagi
proposat l’adjudicatari en la seva oferta si fos menor, i començarà a comptar a
partir de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
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En concret, per a cada lot s’estableix el següent termini:


Pel que fa al LOT 1: de 8 mesos (35 setmanes), a comptar a partir de l’endemà
de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
Pel que fa al LOT 2: de 6 mesos (26 setmanes), a comptar a partir de l’endemà
de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.



Totes aquelles ofertes que presentin un termini superior al màxim (establert a la
clàusula 1.3. del present plec seran rebutjades directament sense ser sotmeses
a puntuació). Aquest apartat es puntuarà tenint en compte la reducció
proposada del termini d‘execució de les obres en un màxim de 4 setmanes
respecte de la duració estipulada en el PCP.)
L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se
en aprovar el programa de treballs, amb els efectes que en les aprovacions es
determinin, s’entendran integrants del Contracte als efectes de la seva
exigibilitat.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària, mitjançant el procediment obert simplificat previst als
apartats 1 a 4 de l’article 159 de la LCSP.
b) Procediment: Obert
c) Forma adjudicació: No harmonitzat
4. Pressupost de licitació: 80.347,41-€ (IVA exclòs), que es correspon amb el següent
desglossament:
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ:
LOT 1

Concepte

Import (IVA
exclòs)

Pressupost base de
licitació

169.879,84.-€

IVA (21%)
35.674,77 euros

Import total
(IVA inclòs)
205.554,61
euros
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LOT 2

Concepte
Pressupost base de
licitació

Import (IVA
exclòs)

123.124,46.-€.

IVA (10%)

Import total
(IVA inclòs)

12.312,44 euros

135.436,90
euros

5. Valor estimat del contracte: 293.004,30.-€ (IVA exclòs), que es correspon amb el
següent desglossament:

Concepte
Pressupost base de
licitació total LOT 1
Pressupost base de
licitació total LOT 2

Import (IVA exclòs)

Possibles modificacions

No es preveu.-€

Possibles pròrrogues

No es preveu.-€

Total

169.879,84 euros
123.124,46 euros

293.004,30.-€

6. Garantia provisional: NO
7. Garantia definitiva: 5% de l’import de licitació, IVA exclòs (veure clàusula 14 del Plec
de Clàusules Administratives Particulars)
8. Obtenció de la documentació i informació:
Perfil
del
Contractant
de
l’entitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=1&keywor
d=sant+pau&reqCode=viewDetail&idCap=4372858&department=17000&
10. Criteris d’adjudicació Automàtics:
Els sistemes per a la valoració de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els
següents:
CRITERIS AVALUABLES AMB APLICACIÓ DE FÓRMULA AUTOMÀTICA
(SOBRE NÚMERO 3): Fins a 100 punts
(i)

Oferta econòmica: màxim 90 punts

Per obtenir les puntuacions econòmiques es procedirà a avaluar l’oferta de
manera que la més econòmica que no incorri definitivament en baixa
desproporcionada o temerària, se li assignaran 90 punts. Totes les ofertes
s’avaluaran amb la puntuació obtinguda mitjançant la següent expressió:
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90 X preu de l’oferta més econòmica
Puntuació de cada oferta=---------------------------------------------------Preu de l’oferta que es puntua
La puntuació econòmica s’arrodonirà al quart decimal.
Les ofertes amb valors anormals o desproporcionades s’apreciaran quan l’oferta
econòmica per l’obra sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a la mitjana
aritmètica dels percentatges de baixa de totes les proposicions admeses.

(ii)

Reducció de termini ....................................................0 a 10 punts

Totes aquelles ofertes que presentin un termini superior al màxim (establert a la
clàusula 1.3. del present plec seran rebutjades directament sense ser sotmeses
a puntuació). Aquest apartat es puntuarà tenint en compte la reducció proposada
del termini d‘execució màxima serà de 4 setmanes respecte de les setmanes
estipulades en el PCP.)
S’atorgarà la puntuació en aquest criteri d’acord a la següent formula:

Puntuació i  ( Puntuació max. - 1 ) x (

(Termini L - Termini i)
(Termini L - Termini min)

) 1

On:
Puntuació i = puntuació obtinguda per l’oferta “i” en concepte de valoració del
termini
Puntuació max = màxima puntuació atorgada al factor termini en el concurs
Termini i = termini (en setmanes) de l’oferta “i”
Termini L= termini Licitació (en setmanes)
Termini mínim = Termini mínim (en setmanes) del conjunt de les ofertes
11. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 25 de febrer de 2019, a les 14.00 hores.
b) Presentació electrònica: SÍ.
c) Documentació que cal presentar: Veure Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: D’acord
amb el que s’estipula en l’article 158.6 de la LCSP, de no produir-se l’adjudicació
en els terminis assenyalats per llei (158.2 LCSP), els licitadors tindran el dret a
retirar la seva proposició i a la devolució de la garantia provisional, d’existir
aquesta.
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e) Admissió de variants: NO
f)

Obligació de presentar-se als dos lots: NO

g) Visita d’obra: SÍ. La visita es realitzarà el dia 11 de febrer de 2019, a les 9.00
hores.
12. Obertura pública dels sobre número 2, es comunicarà oportunament en el perfil
del contractant de la FP en la plataforma de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya.
13. Despeses anuncis: No procedeix
14. Modificacions: NO es preveu.
15. Cessió del contracte: Resta prohibida la cessió dels drets i obligacions dimanants
del contracte a favor d’una tercera persona
16. Condicions especials d’execució del contracte:
o

El pagament per part del contractista de les factures dels seus
subcontractistes i/o proveïdors derivades de l’execució de les obres
objecte del present Plec s’haurà de fer en el termini previst a la Llei
3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat de les operacions comercials. Així mateix, i
d’acord amb el que s’estableix al contracte, l’empresa contractista ha
de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels
terminis d’abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui
requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una vegada
finalitzada l’obra.

o

El compliment de la inexistència de relació econòmica i/o financera
il·legal amb un país considerat paradís fiscal.

15. Subcontractació: L’adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial del
contracte. L’adjudicatària haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del
contracte i, com a molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la
intenció de subscriure els subcontractes, i haurà d’assenyalar la part de la prestació que
es pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o
representants legals del subcontractista, i haurà de justificar suficientment l’aptitud
d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i
a la seva experiència, i haurà d’acreditar que aquest no està incurs en prohibició de
contractar.
Barcelona, 1 de febrer de 2019.

Sílvia Ribas Martínez
Lletrada-Secretària Mesa de Contractació

RECURS ALÇADA
En virtut d’allò previst a l’article 44.6 de la LCSP, contra el present anunci de licitació es
podrà interposar recurs d’alçada davant de la direcció General de Dret i d’Entitats
Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent a la publicació al Perfil de contractant de la Fundació.
El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs serà de tres mesos.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, es podrà entendre
desestimat.
Contra la desestimació expressa o per silenci del recurs d’alçada, es podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós administratius de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de recepció de la
notificació corresponent (si la resolució és expressa) o en el termini de 6 mesos a comptar
des de l’endemà del dia en que el referit recurs s’entengui desestimat per silenci.

