ANUNCI
De Ajuntament de Barcelona pel qual es fa pública la licitació
d'un contracte de serveis (exp. 18002660)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Barcelona.
b) Número d’identificació: 801930008.
c) Dependència que tramita l'expedient: Districte de Sant Andreu
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
e) Central de compres / contractació conjunta.
f) Número d'expedient: 18002660

-2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Ajuntament de Barcelona.
Domicili: Plaça Sant Jaume, núm. 1
Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08002.
Codi NUTS: ES
Telèfon: 932916924
Adreça electrònica: sdescals@bcn.cat
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/perfil/
BCNAjt/customProf

h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 28/06/2018
Horari d’atenció: Aquesta informació, així com la referent als
correus electrònics i els telèfons de contacte, els podeu
trobar en l'apartat de sota: "ADRECES DE PRESENTACIÓ D'OFERTES
I PERSONES DE CONTACTE"

-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei de disseny i execució de
l'activitat de la Fàbrica dels Reis d'Orient 2018 al districte
de St. Andreu, amb mesures de contractació pública sostenible.
b) Admissió de pròrroga: No.
c) División en lotes y número de lotes/ de unidades:
No.
d) Lloc d'execució: Recinte de la Fabra i Coats
e) Termini d'execució: El termini d’execució del contracte
s’iniciarà l’endemà de la seva formalització i finalitzarà l’11
de gener de 2018, segons el que prescriu el clausulat del PPT
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 9800000-3
h) Codi NUTS: ES

-4
a)
b)
c)
e)
f)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: serveis
Tramitació: ordinari
Procediment: obert
S’aplica un acord marc: No.
S’aplica una subhasta electronica: No.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte:73.474,7 euros sense IVA
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5 per 100 del preu ofertat, IVA exclòs.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: Les empreses que comptin amb classificació
empresarial en grup i/o subgrup que es correspongui amb les
prestacions objecte del contracte poden acreditar la seva
solvència indistintament mitjançant la seva classificació o
bé acreditant el compliment dels requisits específics
següents, tot d’acord amb la previsió de l’article 92 LCSP.
La correspondència es determinarà a partir del codi CPV.
b) Solvència:

• SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:
- D’acord amb la previsió de l’article 87.1.a) LCSP, el volum
anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis
anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció
de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresa,
ha de tenir un valor estimat superior a 110.000 euros. En el cas
de què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat
sigui inferior a un any comptat des de la data final de presentació
de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al
període.
•

SOLVÈNCIA TÈCNICA O 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 naturalesa igual o

similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte
ha de ser com a mínim de 80.000 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 general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat per 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 de
nova creació, entenent com a tals les que tinguin 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,
declararan la seva solvència tècnica
segons el/s criteri/s següent/s, derivats d’allò que contempla
l’article 90.1.g) LCSP:
La plantilla mitjana anual de l’empresa durant els tres
últims anys ha de ser de 15 persones.
- El nombre mínim del personal directiu durant els tres últims
anys ha de ser de 2 persones.
En el cas de què la data de creació o d’inici de les activitats
de l’empresa licitadora sigui inferior a tres anys el requeriment
es podrà referir al període d’activitat. En el cas de què aquesta
data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser
proporcional.
-

-9 Criteris d’adjudicació:
•

Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor

D’acord amb l’article 159.1 b) de la LCSP, la ponderació màxima
dels criteris d’adjudicació a partir d’un judici de valor és d’un
25%.
1. Pel disseny de la proposta artística a desenvolupar en el
marc del servei. Fins a 15 punts
2. Per la proposta organitzativa a desenvolupar en el marc del
servei. Fins a 10 punts

La valoració de cada proposta presentada es farà individualment
per a cada apartat en referència a l’estimació global de la
mateixa segons la forma descrita a continuació:
Es valoraran les propostes que siguin adequades i coherents amb
les funcions i criteris descrits al plec de condicions tècniques
considerant:
-

-

La concreció de la proposta presentada.
La claredat de la proposta. No es puntuaran les millores
presentades que siguin de difícil comprensió.
El valor afegit de la proposta, que haurà de tenir un
veritable impacte d’atracció i d’interès pel públic,
especialment l’infantil. No es valoraran aquelles millores
que sigui redundants o anecdòtiques.
El caràcter innovador i creatiu de la proposta.
La participació d’altres col·lectius del territori.
La viabilitat i factibilitat de dur-la a terme, en funció
del context de la prestació del servei descrit al plec. No
es valoraran aquelles propostes que per la seva complexitat
o naturalesa organitzativa comportin una gran dificultat
per a la seva realització.

La puntuació de cada una de les propostes es determinarà en funció
de la seva valoració de la forma següent:
VALORACIÓ TÈCNICA/PUNTUACIÓ

Disseny de la proposta
artística
Proposta organitzativa

ALTA

MITJA

BAIXA

NUL·LA

15
PUNTS
10
PUNTS

10
PUNTS
7 PUNTS

5
PUNTS
4
PUNTS

0 PUNTS
0 PUNTS

Puntuació total d’aquests criteris (A): 25 punts.
•

Criteris d’adjudicació avaluables automàticament
- Pel preu ofertat: La ponderació màxima del
d’adjudicació del preu ofertat és de 35 punts.

criteri

La puntuació que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació
total d’acord amb la previsió del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril
de 2017 de contractació pública sostenible i 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.

S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora 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
(és a dir, el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) 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 − oferta

 x Punts màx
Pressupost net licitació − oferta més econòmica
= Puntuació resultant

-

Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució
del contracte. Puntuació màxima 10 punts.

Prenent com a referència les retribucions salarials establertes
en el Conveni col·lectiu de treball per al sector del lleure
educatiu i sociocultural de Catalunya per als anys 2008-2010,
publicat al DOG el 10 de juliol de 2015, es consideraran les
retribucions salarials superiors que l’empresa licitadora
proposa aplicar a les persones que executin el contracte públic.
Es consideraran els salaris referits a la o les categories
professionals següents:
-Monitor/a, fins a 9 punts
-Zelador/a, fina a 1 punt
La màxima puntuació s’atorgarà a la retribució salarial total més
alta en la categoria professional corresponent.
Es considerarà la retribució salarial computant el salari base
La resta d’ofertes amb propostes salarials superiors a les que
estableix el conveni de referència rebran una puntuació
inversament proporcional
L’oferta salarial de l’empresa licitadora té caràcter de condició
d’execució contractual i l’incompliment pot ser objecte de
penalització com a falta molt greu o d’extinció del contracte.

-

Increment del nombre total d’hores de monitors dedicats a la
dinamització a l’exterior del recinte de la Fabra i Coats (zona
de cues) respecte al mínim fixat a la clàusula 6 del plec de
condicions tècniques (245 h). Puntuació màxima 15 punts .

S’atorgarà 5 punts per cada bloc de 21 hores respecte a les
establertes al plec de condicions tècniques (no es consideraran
fraccions inferiors a 21 h)

-

Increment del nombre total d’hores de monitors dedicats a la
dinamització a l’interior del recinte de la Fabra i Coats
respecte al mínim fixat a la clàusula 6 del plec de condicions
tècniques (1305 h). Puntuació màxima 15 punts .

S’atorgarà 5 punts per cada bloc de 21 hores respecte a les
establertes al plec de condicions tècniques (no es consideraran
fraccions inferiors a 21 h)
Puntuació total d’aquests criteris (B): 75 punts
La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables de
forma automàtica s'ha d'incloure necessària i únicament al Sobre
núm. 2 “B”.
Puntuació de la totalitat dels criteris
(avaluables
mitjançant
judici
de
valor
automàticament) (A+B): 100

d’adjudicació
i
avaluables

Es defineixen els següents límits per a la consideració
d’ofertes, en principi, amb valors anormals o desproporcionats:
-

Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana
de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador, de 20 punts
percentuals respecte el pressupost net de licitació.

-

Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la
mitjana de les ofertes es prescindirà de l’oferta més baixa
i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior al
5% respecte de l’oferta immediatament consecutiva.

-

Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la
mitjana de les ofertes s’exclourà una o les dues ofertes més
cares i/o una o les dues ofertes més baixes sempre i quan una
amb l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un
diferencial superior al 5%.

D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà
l’oferta si es comprova que és anormalment baixa perquè no
compleix
les
obligacions
aplicables
en
matèria
de
subcontractació, ambiental, social o laboral, nacional o
internacional,
incloent
l’incompliment
dels
convenis
col•lectius sectorials vigents.

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte: Les de
la clàusula 20 del Plec de Clàusules Administratives Particulars
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No hi ha.

-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 28/06/2018
b) Documentació que cal presentar: Les que s’estableixen a la
clàusula 8 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial:
Les proposicions es presentaran necessària i únicament a
l’oficina del Registre del Districte de Sant Andreu, ubicada
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) del Districte de
Sant Andreu, carrer Segre, 26-32 de Barcelona. Si l’últim
dia és festiu a la ciutat de Barcelona, s’entendrà prorrogat
fins al primer dia hàbil següent.Les proposicions
presentades fora de termini no seran admeses.
-14 Obertura de proposicions
D’acord amb l’article 157.3 LCSP, l’obertura del sobre núm. 2 “A”
s’efectuarà en el termini màxim de 20 dies a partir de la data
de finalització del termini de presentació de proposicions.
L’obertura del sobre 2B es realitzarà en acte públic. La data i
lloc s’informarà en l’anunci de licitació en el perfil de
contractant
Finalitzat l’acte públic la mesa de contractació procedirà a
l’avaluació total de les ofertes i atorgament de puntuació total.
Realitzarà la proposta d’adjudicació a la que hagi obtingut
màxima puntuació i verificarà en els registres que es detallen
en la clàusula 6 els requisits de capacitat, solvència i
habilitació professional i requerirà documentalment els que no
hi figurin en els mateixos.
Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura
de les proposicions és públic.

-15 Despeses d'anunci
L'import de l'Anunci és a càrrec de l'empresa adjudicatària.

-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds.
-17 Recurs
1. Els anuncis de licitació, els plecs i els documents
contractuals que estableixin les condicions que han de regir la
contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o
indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat
de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici
irreparable a drets o interessos legítims; els acords
d’adjudicació d’aquest contracte són susceptibles de recurs
potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el
termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció
de la notificació, o es pot interposar directament recurs
contenciós
administratiu
davant
el
Jutjat
Contenciós
Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats
des del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició,
que s'entendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat des
del dia següent al de la seva interposició sense que s'hagi
notificat resolució expressa, es pot interposar recurs
contenciós
administratiu
davant
el
Jutjat
Contenciós
Administratiu de Barcelona.
També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri
convenient.
2. Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació
amb els efectes, compliment i extinció d’aquest contracte
procedirà la interposició del recurs administratiu ordinari que
correspongui d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del
3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica
del procediment administratiu comú establerta en la llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques; o del recurs contenciós
administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o
programa finançat amb fons de la Unió Europea
EL SECRETARI GENERAL
P. D.
El Cap del Departament de Serveis Jurídics – Secretaria
Braulio Rabaneda Giménez
Barcelona, 5 de març de 2018

