ANUNCI
De Ajuntament de Barcelona pel qual es fa pública la licitació del
contracte servei d'assistència tècnica especialitzada en l'elaboració
de l'inventari, les inspeccions tècniques i el diagnòstic de les
estructures vials de la ciutat de Barcelona (2019-2021), amb mesures
de contractació sostenible. (exp. 20180593)
-1
a)
b)
c)

Entitat adjudicadora
Organisme: Ajuntament de Barcelona.
Número d’identificació: P801930008B
Dependència que tramita l'expedient: Gerència d'Ecologia, Urbanisme
i Mobilitat
d) Tipus de poder adjudicador Administració local
e) Principal activitat del poder adjudicador:
Si escau,
f) Central de compres / contractació conjunta.
g) Número d'expedient: 20180593
-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: 0511 [Llistat Codis NUTS]
Telèfon: 932914034
Adreça electrònica: contractació_ecologia_urbana@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:
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
d'assistència
tècnica
especialitzada en l'elaboració de l'inventari, les inspeccions
tècniques i el diagnòstic de les estructures vials de la ciutat de
Barcelona (2019-2021), amb mesures de contractació sostenible.
b) Admissió de pròrroga: si, 24 mesos.
c) Divisió en lots i número de lots/ d’unitats: No.
d) Lloc d'execució: Barcelona
e) Termini d'execució: 24 mesos
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 71356200-0
h) Codi NUTS: ES511
Si escau,

d) En cas de contractes periòdics, calendari estimat
e) per Acords Marc i sistema dinàmic d’adquisició:
h.1) durada prevista, amb justificació de tota durada superior
quatre anys
h.2) valor, ordre de magnitud i freqüència dels contractes
-4
a)
b)
c)
e)
f)

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

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 545.454,54euros sense IVA
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: l’empresa proposada com adjudicatària està obligada a
constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del
pressupost net, dins del termini de 10 dies hàbils a comptar del següent
al de la recepció del requeriment.
Si l'empresa licitadora seleccionada per a l'adjudicació s'ha acollit
a la modalitat de constitució de la garantia definitiva mitjançant
retenció del preu, l'import total d'aquesta serà retingut del primer
o únic abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient
per cobrir la totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent
de la garantia es retindrà del preu en el següent abonament i així
successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació:
b) Solvència:
Les empreses licitadores han d'acreditar la solvència econòmica i
financera i tècnica mínima següents:
3a) solvència econòmica i financera:
D'acord amb la previsió de l'article 87.1.a) LCSP, 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 o en
funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresa
ha de ser igual o superior a 1,5 vegades el valor anual mitjà del
contracte. 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.
3b) 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 3 anys ha de ser
com a mínim del 70% de l’anualitat mitjà del contracte en la realització
de 10 inspeccions principals en qualsevol de les següents estructures:
ponts (de vianants, de vehicles o ferroviaris), passeres o túnels,
-D'acord amb l'article 93 LCSP, l'empresa licitadora ha d'acreditar que
compleix les normes de garantia de la qualitat segons les certificacions
següents: ISO 9001, o equivalent; sense perjudici que es puguin
reconèixer certificats equivalents expedits per organismes establerts
a qualsevol Estat membre de la unió Europea i/o altres mesures
equivalents de garantia de qualitat.
-D'acord amb l'article 94 LCSP, l'empresa licitadora ha d'acreditar que
compleix les normes del sistema comunitari de gestió i auditoria
mediambientals (EMAS) de la Unió Europea, o d'altres sistemes de gestió
mediambiental reconeguts de conformitat amb l'article 45 del Reglament
(CE) núm 1221/2009, de 25 de novembre de 2009, o d'altres normes de gestió
mediambiental basades en les normes europees o internacionals
pertinents d'organismes acreditats.
Si escau,
c) Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la
prestació del servei a una professió determinada.
-9 Criteris d’adjudicació:
L'oferta econòmicament més avantatjosa es determinarà tenint en compte
la millor relació cost-eficàcia. S'aplicaran els criteris d'adjudicació
següents:
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor
D’acord amb la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 8 de març de
2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 9, la
ponderació màxima dels criteris d’adjudicació a partir d’un judici de
valor és de 40 punts
A). Per la descripció de l’execució dels treballs mitjançant una memòria
descriptiva (fins a 20 punts)
Es valorarà la proposta d’execució i organització de les tasques
descrites a la clàusula 2 del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT).
Es valorarà fins a un màxim de 20 punts.
Els licitadors han de presentar una descripció i planificació de com
s’executaran cadascun dels treballs a realitzar. No es puntuaran
aquelles ofertes que no incloguin els requeriments mínims indicats a
la clàusula 2 del PPT
S’avaluarà de manera separada la proposta d’execució i la proposta de
planificació dels treballs, d’acord amb el següent quadre de puntuació
de les propostes als objectius del contracte. Per valorar la seva
adequació es tindrà en compte:

 La garantia de qualitat en l’execució dels treballs que aporta la
proposta
 La garantia de compliment dels terminis establerts

Proposta d’execució
Proposta de
planificació

Grau adequació objectius del
contracte
Molt
Alt
Mitjà Baix Nul
alt
10
7,5
5
2,5
0
10
7,5
5
2,5
0

Criteris d’adjudicació avaluables automàticament
Mesura social.La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat, és de
35 punts.
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 8 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en
la Gaseta del dia 9.
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:
B1) Per l’oferta econòmica, fins a 35 punts:
Els càlculs o fórmules aplicables per obtenir la puntuació esmentada
seran els següents:
Pi = (Oi/Om)x 35
on:
Pi Puntuació de l’oferta i
Oi Baixa ofertada (en %) en la plica i considerada
Om Millor (major) baixa ofertada (en %) de totes les pliques acceptades
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 sobre de la mitjana de les
ofertes (en percentatge) 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 (en percentatge) 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 (en percentatge) 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 establertes en el Dret de la Unió, en el Dret Nacional, els
convenis col·lectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret
internacional enumerades en l'annex V LCSP.
Mesura social.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.
Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses
licitadores s’aplicarà el següent criteri de desempat tenint en compte
com a data del compliment efectiu del fet de desempat el venciment del
termini de presentació d'ofertes:
Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals
a la plantilla de cadascuna de les empreses.
En cas que l'aplicació d'aquest criteri no doni lloc a desempat es
dirimirà mitjançant sorteig.
MESURA SOCIAL.B2) Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en
l'execució del contracte, fins a 10 punts.
Considerant el nombre mínim de persones treballadores i les categories

professionals corresponents que s'estableix en la clàusula 3.1 del Plec
de prescripcions tècniques (PPT), es valorarà, com a garantia d'una
execució més eficient del contracte que es licita, l'estabilitat laboral
al si de l'empresa de les persones treballadores especificades en el
PPT que executaran el contracte.
L'empresa ha de declarar, respecte de cada persona, el nombre de dies
treballats amb l'empresa amb la mateixa modalitat de contracte de
treball indefinit en els darrers trenta-sis mesos anteriors a la data
de finalització del termini de presentació de proposicions.
En cas que un licitador declari un nombre de dies amb contracte estable
diferent per a professionals inclosos en una mateixa categoria
professional, la comparació entre els mateixos es realitzarà un cop
s'hagi ordenat la relació de professionals de més a menys en funció del
nombre de dies declarat per a cadascuna de les ofertes.
La puntuació es distribuirà atenent les diferents
professionals establertes en el PPT de la següent forma:

categories

- Categoria professional Tècnic Superior. Nivell 1: 4 punts
- Categoria professional Tècnic Mitjà. Nivell 3: 6 punts (3 punts x
persona)
L'empresa que, segons la informació que faciliti, sumi més dies amb
contractació estable de les persones treballadores requerides com a
mínim en el PPT rebrà la màxima puntuació. El nombre mínim de dies
treballats a partir del qual s'atorgarà la puntuació serà de 365. La
resta d'ofertes rebran una puntuació inversament proporcional,
calculada de la següent manera:

On:
Pi

=

Puntuació rebuda pel licitador i per a la categoria
professional considerada.

Pmax

=
Puntuació màxima a cada categoria professional
segons la relació anterior.

DTmax

=
Nombre de dies més alt treballats amb modalitat
indefinida d'entre els declarades pel conjunt de
licitadors per a cada treballador (fins al màxim dels
trenta-sis mesos).

DTi

= Nombre de dies treballats per cada treballador amb
modalitat indefinida (fins al màxim dels trenta-sis
mesos).

Mesura social.-

B3) Salari de les persones treballadores ocupades en l'execució del
contracte, fins a 10 punts.
Prenent com a referència les retribucions salarials establertes en el
Conveni de col·lectiu nacional d'empreses d'enginyeria i oficines
d'estudis tècnics (codi conveni núm. 99002755011981), publicat a el BOE
el 18 de gener de 2017, 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 les categories professionals
següents, d’acord a les taules salarials del conveni:
Tècnic Superior

NIVELL 1

Tècnic Mitjà

NIVELL 2

25.727,97
€/any
19.653,93
€/any

L'empresa haurà de declarar la remuneració anual bruta a la qual es
compromet per a cada un dels integrants de l'equip de la direcció
facultativa.
La màxima puntuació s'atorgarà a la retribució salarial total més alta
en la categoria professional corresponent, d’acord amb la següent
distribució de la puntuació entre diferents categories professionals:
1 Tècnic Superior
2 Tècnics Mitjans

4 punts
2 x 3 punts

En cas que un licitador declari remuneracions
professionals inclosos en una mateixa categoria
comparació entre els mateixos es realitzarà un cop
relació de professionals de major a menor en funció
declarada per a cadascuna de les ofertes.

diferents per a
professional, la
s'hagi ordenat la
de la remuneració

La resta d'ofertes amb propostes salarials superiors a les que estableix
el conveni de referència rebran una puntuació inversament proporcional
calculat de la següent manera:

On:
Pi = Puntuació rebuda pel licitador i per a la categoria
professional considerada
Pmax =
Puntuació màxima segons la relació anterior
RSmax
=
Remuneració salarial màxima per a la categoria
RSi = Remuneració salarial compromesa pel licitador i per a la
categoria

RCconv
d'aplicació

=

Remuneració establerta en el conveni col·lectiu

Es considerarà la retribució salarial computant el salari base i els
complements següents: plus conveni, gratificació juny, gratificació de
Nadal i vacances.
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.
B4) Per l’experiència de l’equip tècnic assignat al contracte, fins a
25 punts
Es prendran com a referència els mínims exigits a la clàusula 3 del Plec
de Prescripcions Tècniques (PPT):
Tècnic Superior
d’Arquitectura o
Enginyeria
Tècnic Mitjà
d’Arquitectura o
Enginyeria

Durant els darrers
8 anys

40 inspeccions o 5
obres

Durant els darrers
3 anys

20 inspeccions o 5
obres

Es valorarà l’experiència de l’equip tècnic per sobre de l’establert
en la taula anterior. Els punts per aquest criteri s’atorgaran d'acord
amb la següent taula:
CATEGORIA
PROFESSIONAL

Tècnic
Superior

EXPERIÈNCIA ACREDITADA

PUNTUACIÓ

Entre 41 i 50
entre 8 i 10 anys inspeccions o
entre 6 i 7 obres

6,00

més de 10 anys

˃ 50 inspeccions
o ˃ 7 obres

13,00

entre 3 i 5 anys

Entre 21 i 25
inspeccions o
entre 6 i 7 obres

3,00

més de 5 anys

˃ 25 inspeccions
o ˃ 7 obres

6,00

Tècnic Mitjà
(2)

Els anys d’experiència acreditada no puntuaran si no compleixen amb el
núm. d’inspeccions o d’obres requerides en el quadre anterior.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
1. Condicions especials d’execució:
Les establertes en la clàusula 20 del PCAP
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: Enviat en data 3/12/18
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 07/01/2019 a les 14h
b) Documentació que cal presentar: veure clàusula 8 del PCAP
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: si
Entitat: Ajuntament de Barcelona.
Domicili i localitat: Av. Diagonal, 230, 2a planta de Barcelona.
Horari de 8.30 a 14 hores. També podrà presentar-se en qualsevol altra
oficina de l’esmentada entitat.
CP: 08002.
Documentació que cal presentar: la referida anteriorment
Adreça electrònica: contractació_ecologia_urbana@bcn.cat
També es poden presentar les proposicions per correu o missatgeria,
sempre dins del termini de presentació d’ofertes establert. En aquest
cas, l’empresa ha de justificar la data d'imposició de la tramesa i
anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l’oferta, mitjançant
tèlex, fax, telegrama o per correu electrònic, com a màxim, el darrer
dia del termini de presentació d’ofertes.
La comunicació per correu electrònic anunciant que s’ha remès l’oferta
serà vàlida si hi consten la data de transmissió i recepció del correu
electrònic, el contingut íntegre de les comunicacions, i si s’hi
identifiquen de manera fefaent les persones que remeten i les persones
destinatàries. Transcorreguts deu dies naturals des de l’acabament
del termini de presentació de proposicions sense que hagi arribat
l’oferta enviada per correu a l’òrgan de contractació, aquesta no serà
admesa en cap cas.
Les ofertes presentades fora d’aquest termini no seran admeses.
c.2)Presentació Electrònica: NO
Si escau, indicar:
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els
lots: No
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador
e) S’utilitzen les comandes electròniques:
f) S’accepta la facturació electrònica:

g) S’utilitza el pagament electrònic:
h) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar
ofertes:
i) Criteris objectius de selecció dels candidats.
j) Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives
(amb la reducció progressiva del nombre d’ofertes o solucions)
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Barcelona.
b) Lloc: A determinar
c) Data: A determinar en el Perfil del contractant.
d) Hora: A determinar
e) 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: Veure clàusula 28 del PCAP
a) Òrgan competent en procediments de recurs
b) Adreça
c) Termini per presentar recurs
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa
finançat amb fons de la Unió Europea: No
4 de desembre de 2018
El Secretari General, Jordi Cases Pallarés, per delegació de signatura
de data 19 de novembre de 2018, en la secretaria delegada, Natàlia Amorós
Bosch

