ANUNCI
De Ajuntament de Castelldefels pel qual es fa pública la licitació d'un contracte del SERVEI DE LA
DIRECCIÓ FACULTATIVA DEL LOT 1 DE LES OBRES DE REFORMA DE LA MASIA DE CAN GOMAR
DE CASTELLDEFELS COM A EQUIPAMENT JUVENIL (41/2021)

-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Castelldefels
b) Número d’identificació: 805690004
c) Dependència que tramita l’expedient: Ajuntament de Castelldefels
d) Tipus de poder adjudicador Administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador: Administració Local
e) Número d’expedient: 41/2021
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Castelldefels
b) Domicili: Plaça de l’Església 1
c) Localitat i codi postal: Castelldefels CP: 08860
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 936651150
f) Adreça electrònica: contractacio@castelldefels.org
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&id
Cap=5798105
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: Un dia abans de la finalització del termini de
presentació d'ofertes
Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 8.00 a 15.00h
-3 Objecte del contracte
Prestació dels servei de direcció facultativa del lot 1 de les obres de reforma de la masia de Can
Gomar de Castelldefels com a equipament juvenil.
.Admissió de pròrroga: No
a) Divisió en los i número de lots: Si. L’objecte del contracte es divideix en els 5 lots següents:
Núm.
Lot
1

Objecte/àmbit d’actuació

2

Direcció d’execució d’obra

3

Coordinació de Seguretat i Salut

4

Control arqueològic

5

Seguiment instal·lacions

Direcció d'obra i documentació tècnica

d) Lloc d’execució: Castelldefels
e) Durada: Previsió 5 mesos
f) Establiment d’un acord marc (en el seu cas): No
g) Codi CPV: 71200000-0/ 71317210-8
h) Codi NUTS: ES511
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 74.000€ IVA exclòs
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no
Definitiva: 5 per 100 del preu ofert.
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: No
b) Solvència:
Solvència econòmica i financera

-

Lot 1 Direcció d’Obra i Documentació tècnica
Existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins el final del
termini de presentació d’ofertes que cobreixi els riscos específics de la direcció d’obra
objecte del contracte per un import mínim de 300.000 euros.


-

Lot 2 Direcció d’Execució d’Obra
Existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins el final del
termini de presentació d’ofertes que cobreixi els riscos específics de la direcció d’obra
objecte del contracte per un import mínim de 300.000 euros.


-

Lot 3 Coordinació en matèria de Seguretat i Salut
Existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins el final del
termini de presentació d’ofertes que cobreixi els riscos específics de la direcció d’obra
objecte del contracte per un import mínim de 300.000 euros.



Lot 4 Control arqueològic

-

Existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins el final del
termini de presentació d’ofertes que cobreixi els riscos específics de la direcció d’obra
objecte del contracte per un import mínim de 100.000 euros.
 Lot 5 Seguiment instal·lacions

-

Existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals vigent fins el final del
termini de presentació d’ofertes que cobreixi els riscos específics de la direcció d’obra
objecte del contracte per un import mínim de 200.000 euros.

Solvència tècnica i professional


Lot 1 Direcció d’Obra i Documentació tècnica

-

Director/a d’Obra
Per a acreditar la seva solvència tècnica s’haurà d’acompanyar una relació dels principals
serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen
l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en la qual se
n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat. Concretament, s’haurà
d’acreditar haver realitzat com a mínim una Direcció d’Obra de rehabilitació o nova
construcció amb un PEM major o igual a 400.000 euros.
El/La Director/a d’obra haurà d’estar en possessió de la titulació acadèmica i
professional habilitant d’arquitecte, segons estableix l’apartat a) del punt 3 de l’article 12
de la Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació.
Lot 2 Direcció d’Execució d’Obra
Director/a d’Execució d’Obra:
Per a acreditar la seva solvència tècnica s’haurà d’acompanyar una relació dels principals
serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen
l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en la qual se
n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat. Concretament, s’haurà
d’acreditar haver realitzat com a mínim una Direcció d’Execució d’Obra de rehabilitació
o nova construcció amb un PEM major o igual a 400.000 euros.
El/La Director/a d’Execució d’obra haurà d’estar en possessió de la titulació acadèmica i
professional habilitant d’arquitecte tècnic, segons estableix l’apartat a) del punt 3 de
l’article 12 de la Llei 38/1999 d’Ordenació de l’Edificació.



Lot 3 Coordinació en matèria de seguretat i salut
Coordinador/a en matèria de seguretat i salut
Per a acreditar la seva solvència tècnica s’haurà d’acompanyar una relació dels principals
serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen
l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en la qual se
n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat. Concretament, s’haurà
d’acreditar haver realitzat com a mínim una Coordinació en matèria de seguretat i salut
de com a mínim una Obra de rehabilitació o nova construcció amb un PEM major o igual
a 400.000 euros.

El/La Coordinador/a en matèria de seguretat i salut haurà d’estar en possessió de la
titulació acadèmica i professional habilitant d’arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer/a o
enginyer/a tècnic/a segons estableix la disposició addicional quarta de la Llei 38/1999
d’Ordenació de l’Edificació, a més de la formació específica en matèria de prevenció de
riscos laborals definida al RD 171/2004 de coordinació d’activitats empresarials.

-

Lot 4 Control arqueològic
Arqueòleg/oga
Per a acreditar la seva solvència tècnica s’haurà d’acompanyar una relació dels principals
serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen
l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en la qual se
n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat. Concretament, s’haurà
d’acreditar haver realitzat com a mínim un control arqueològic de com a mínim una
Obra de rehabilitació d’un edifici catalogat com a BCIN o BCIL amb un PEM major o igual
a 20.000 euros.
L’arqueòleg/oga haurà d’estar en possessió de la titulació acadèmica i professional
habilitant de Llicenciat/da o Grau en història.



Lot 5 Seguiment instal·lacions
Enginyer/a
Per a acreditar la seva solvència tècnica s’haurà d’acompanyar una relació dels principals
serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen
l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim els tres últims anys, en la qual se
n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat. Concretament, s’haurà
d’acreditar haver realitzat com a mínim una direcció d’instal·lacions d’una obra de
rehabilitació o nova construcció amb un PEM major o igual a 400.000 euros.
L’enginyer/a haurà d’estar en possessió de la titulació acadèmica i professional
habilitant d’Enginyeria industrial o Enginyeria tècnica industrial.

-9 Criteris d’adjudicació:

-

-

-

Lot 1 Direcció d’Obra i Documentació tècnica
Oferta econòmica (49 punts).
Experiència del/de la Director/a d’obra adscrit/a al contracte en direccions d’obres de la
mateixa naturalesa que la de l’objecte de licitació (Obres de rehabilitació d’edificis amb
protecció arquitectònica per la seva catalogació com a patrimoni arquitectònic) (36 punts).
Compromís de realitzar una visita anual d’inspecció de l’estat de l’edifici amb lliurament
posterior d’informe a la persona responsable del contracte durant els tres primers anys
posteriors a la finalització de l’obra (15 punts).
Lot 2 Direcció d’Execució d’Obra

-

Oferta econòmica (49 punts).
Experiència del/de la Director/a d’Execució d’obra adscrit/a al contracte en direccions
d’execució d’obres de la mateixa naturalesa que la de l’objecte de licitació (Obres de
rehabilitació d’edificis amb protecció arquitectònica per la seva catalogació com a
patrimoni arquitectònic) (36 punts).
Compromís de realitzar una visita anual d’inspecció de l’estat de l’edifici amb lliurament
posterior d’informe a la persona responsable del contracte durant els tres primers anys
posteriors a la finalització de l’obra (15 punts).

-


-

Oferta econòmica (64 punts).
Experiència del/de la Coordinador/a en matèria de seguretat i salut adscrit/a al contracte
en coordinacions en matèria de seguretat i salut d’obres de la mateixa naturalesa que la de
l’objecte de licitació (Obres de rehabilitació d’edificis amb protecció arquitectònica per la
seva catalogació com a patrimoni arquitectònic) (36 punts).


Lot 4 Control arqueològic
Oferta econòmica (100 punts).



Lot 5 Seguiment instal·lacions
Oferta econòmica (49 punts).
Experiència del/de la enginyer/a adscrit/a al contracte en direccions d’execució
d’instal•lacions en edificis de la mateixa naturalesa que la de l’objecte de licitació (Obres de
rehabilitació d’edificis amb protecció arquitectònica per la seva catalogació com a
patrimoni arquitectònic) (36 punts).Compromís de realitzar una visita anual d’inspecció de
l’estat de l’edifici amb lliurament posterior d’informe a la persona responsable del
contracte durant els tres primers anys posteriors a la finalització de l’obra (15 punts).

-

-

Lot 3 Coordinació en matèria de Seguretat i Salut

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
L’empresa contractista de cada lot haurà de presentar, abans de la signatura de l’acta de
replanteig de les obres de rehabilitació i ampliació de l’edifici de la república , una planificació de
mesures relacionades amb el seu àmbit d’intervenció a executar durant la realització de les obres
encaminades a la reducció de l’emissió de gasos relacionats amb l’efecte hivernacle.
Aquestes actuacions hauran de quantificar la reducció prevista d’aquestes emissions i ser
efectivament aplicades durant l’execució de l’obra.
L’aplicació d’aquestes mesures haurà de repercutir en una reducció mínima del 5% de les
emissions previsibles associades a l’execució del contracte.
L’incompliment d’aquesta clàusula serà considerada com a falta lleu.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
-12 ACP aplicable al contracte? No
-13 Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: Indicat al Perfil del Contractant.
b) Documentació que cal presentar: han de presentar la documentació que conformin les seves
ofertes en un sobre únic amb una declaració responsable (Annex I) i un model de proposta
de criteris automàtics segons model Annex II per a cada lot del Plec de Clàusules
Administratives Particulars.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: NO
c.2)Presentació Electrònica: Sí
-14 Obertura de proposicions
Es comunicarà oportunament a les persones interessades la data, hora i lloc d’obertura de
proposicions.
-15 Despeses d'anunci
No hi ha despeses de publicació.
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds:
Català o Castellà
-17 Recurs
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, en el termini de sis mesos comptats des del següent al que
s’hagi produït la desestimació tàcita.
- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: No

