INFORME DE CORRECCIONS
EXPEDIENT i DENOMINACIÓ

SRV 2019-0101 «Serveis d’arquitectura tècnica associats a les obres de construcció del
nou Polilleuger Joan Rebull: Direcció d’execució (DEO), control de qualitat (PCQ) i
coordinació de seguretat i salut (CSS)».
PROMOTOR
Reus Esport i Lleure SA
INFORME
Jordi Bros Ribes – Gerència
TIPUS
Serveis
CORRECCIONS A LES OBSERVACIONS DELS INFORMES DE FISCALITZACIÓ PRÈVIA
Justificació del procediment
Procediment obert no harmonitzat de tramitació ordinària. Justificació: per la
d’adjudicació
potestat que té l’òrgan de contractació ex article 318.b) de la LCSP i perquè no es pot
garantir la concurrència mitjançant l’obert simplificat per raó de la inscripció als
registres de licitadors.
Criteris d’adjudicació 1
S’ha aplicat l’observació al plec relativa llindar mínim per a ser adjudicatari del criteri
B.
Criteris d’adjudicació B i C
Especificació del llindar mínim del criteri B, tres punts.
Detall dels criteris d'adjudicació B a D no especificats i reformulació del criteri c):
B) EXPERIÈNCIA EN DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ, CONTROL DE QUALITAT, SEGURETAT I
SALUT: de 0 a 16 punts
Nota: si la forma jurídica del licitador no permet associar o vincular el subjecte emprat
per acreditar les experiències, s’aportarà juntament amb el model d’oferta document
acreditatiu de la vinculació professional amb el licitador.
Totes les experiències que s’acreditin hauran d’haver-se redactat i dirigit d’acord amb
el CTE (RD 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic de
l’Edificació)Treballs finalitzats d’obra nova:
Dades que s’han d’acreditar: autoria, tipologia d’obra, ús, superfície i PEM o PEC.
MITJANS D’ACREDITACIÓ: s'admetran els següents mitjans , podent-se complementar
amb la finalitat que totes les dades quedin informades:
1-Certificats de bona execució o de realització emesos pel destinatari del servei
2- Certificat de final d’obra visat per col·legi professional
3- Contractes subscrits amb entitats del sector públic
4- Certificat de final de coordinació de seguretat i salut de l’obra visat per col·legi
professional
5- Certificat final de control de qualitat visat per col·legi professional
C) MILLORES D’ EQUIP : 0 a 12 punts
Obtindrà 12 punts el licitador que adscrigui al contracte un ajudant amb títol
universitari del ram de l’edificació
ACREDITACIÓ : Compromís de posada a disposició del mitjà si resulta adjudicatari al
moment del requeriment de la documentació prèvia a l’adjudicació i títol universitari
( no es indispensable la col·legiació) .
D) MILLORES SEGUIMENT I CONTROL : 0 a 12 punts
Atès que d’acord amb el programa de necessitats el termini màxim de posada a
disposició de l’acta inicial al circuït de revisió a tots els agents intervinents a l’obra, serà

al cinquè dia a comptar des del dia següent de la visita d’obra, es valorarà la posada a
disposició de l’acta inicial al circuït de revisió:

POSADA A DISPOSICIÓ DE L’ACTA
DINS LES 24h POSTERIORS A LA VISITA D’OBRA
DINS LES 48h POSTERIORS A LA VISITA D’OBRA
DINS LES 72h POSTERIORS A LA VISITA D’OBRA

Sobre el plec de clàusules en
general. Resta de
correccions.

PUNTS
12
8
4

Aplicada correcció:
- pàg. 33 numeració, pàg. 34 correcció de la clàusula subcontractació ( s’informarà en
els termes de l’article 215.1.b) LCSP).
- Apartat J quadre característiques: indicació «NO»
- termini de presentació vinculat d’ofertes a l’apartat w del quadre de característiques
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