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ANUNCI DE LICITACIÓ
Es convoca licitació per a l’adjudicació pel procediment obert harmonitzat del contracte relatiu
al “Servei d'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat i
salut, programa de control de qualitat, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut del nou
vial de connexió amb Sant Quintí del Recinte de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau”.
NÚM. DE EXPEDIENT: LICFP 19-80
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: 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&keywo
rd=sant+pau&reqCode=viewDetail&idCap=4372858&department=17000&

g) Direcció de correu electrònic: contractaciofp@santpau.cat
h) Visita a les instal·lacions:
Es realitzarà una visita de caràcter obligatori als espais del servei objecte de la licitació,
atès que el coneixement físic dels espais té una gran importància per tal de poder
preparar i presentar l'oferta de la licitació.
La visita es realitzarà un únic dia per a tots els licitadors el divendres 11/10/2019.
Hora i lloc: A les 10:00h a l'entrada principal de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau pel
carrer Sant Antoni Maria Claret amb C/Independència (al costat caseta de control de
seguretat).
Els assistents hauran d'anar identificats amb les dades de l'empresa a la que representa.
Al final de la visita es lliurarà el certificat d'assistència que s'haurà d'incloure escanejat
en format PDF, obligatòriament dins el sobre número 1.
i)

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
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la LCSP i en quant al seus efectes i extinció per les 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.
j)
-

CPV:
71240000-2 “Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació”
71222000-0 “Serveis d’arquitectura a l’aire lliure”
71242000-6 “Elaboració de projectes i dissenys i pressupostos”
71247000-1 “Supervisió del treball de construcció”

2. Objecte del contracte:
a) L’objecte del contracte, és el “Servei d'assistència tècnica per a la redacció del projecte
bàsic i executiu, estudi de seguretat i salut, programa de control de qualitat, direcció
d’obra i coordinació de seguretat i salut del nou vial de connexió amb Sant Quintí del
Recinte de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau”.
b) Tipologia:
El present contracte d’acord amb l’article 17 de la LCSP, es configura com un contracte
de serveis, doncs “les prestacions de fer, consisteixen en el desenvolupament d’una
activitat dirigida a l’obtenció d’un resultat diferent al de una obra o un
subministrament”. El mateix, s’adjudicarà mitjançant procediment obert, d’acord amb
el contingut de l’article 159 de l’actual LCSP; on es regulen les normes bàsiques sobre el
procediment obert en la seva modalitat de tramitació ordinària simplificada.
c) Divisió per lots i número: NO. En aquets contracte, no s’ha optat per la seva divisió en
lots per raons tècniques. Atenent a la facultat que es confereix en l’article 99.3 segon
paràgraf de la LCSP, quan es diu que “No obstant l’anterior, l’òrgan de contractació
podrà no dividir en lots l’objecte del contracte, quan existeixin motius vàlids, que hauran
de justificar-se degudament en l’expedient...”, l’òrgan de contractació de la FP ha optat
per la no divisió en lots per raons d’índole tècnica (art. 99.3 b)), que desaconsellen
l’adjudicació del present procediment de licitació per lots, atès que seria inoperatiu i
funcionalment antieconòmic.
En aquest sentit, no és possible segmentar el servei atès que suposaria la coexistència
de dues empreses que podria perjudicar l’execució satisfactòria del servei.
Així doncs, els motius que desaconsellen la divisió en lots de l’objecte de la present
licitació, són essencialment per la naturalesa del seu objecte, que impossibilita
l’execució en lots per la interdependència d’unes parts amb les altres, així com la seva
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 del Departament de
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
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necessària coordinació en l’execució, ja que la seva divisió en lots podria comportar
errors d’execució.
En conseqüència, mitjançant la fórmula d’un contracte integral, l’empresa té la
responsabilitat global pel que fa a l’objecte del contracte, podent respondre sobre totes
les possibles incidències sobre el mateix. Per tot l’indicat, no procedeix la divisió del
contracte indicat en lots per les raons exposades.
d) Lloc d’execució: Recinte de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Carrer Sant Antoni
Maria Claret 167 de Barcelona.
e) Termini d’execució:
El termini màxim per a la redacció del projecte bàsic i executiu és de 8 setmanes.
S’establirà de comú acord la data inicial.
Aquest terminis per a la direcció de l’obra i la coordinació de la seguretat i salut son els
màxims previstos, tot i que els mateixos s’ajustaran i estaran vinculats a la realitat
d’execució de les obres.
DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ
Nou vial carrer Sant Quintí

Durada estimada de les obres
5 mesos

Fases
NO

Quedaran excloses de la licitació aquelles ofertes que presentin un termini superior al
d’execució del Contracte, 8 setmanes.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert, tramitació simplificada.
c) Forma adjudicació: No harmonitzat
4. Pressupost de licitació:
S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que, en virtut del
contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit.
Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, havent
de tenir en consideració els costos directes i indirectes i altres eventuals despeses
calculats per a la seva determinació, es fixa el següent pressupost de licitació:
Concepte

Import (IVA exclòs)

IVA

Import total (IVA inclòs)

Pressupost base de licitació

32.725,00.-€

6.872,25.-€

39.597,25.-€

5. Valor estimat del contracte: 32.725,00.- €
Concepte
Pressupost base de licitació total
Modificacions
Valor estimat del contracte

Import (IVA exclòs)
32.725,00.- €
NO
32.725,00.-€

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 del Departament de
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
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6. Garantia provisional: NO
7. Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs (veure clàusula 15 del
present Plec).
8. Obtenció de la documentació i informació: Perfil del Contractant de l’entitat:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=1&keywo
rd=sant+pau&reqCode=viewDetail&idCap=4372858&department=17000&
9. Requisits específics del contractista: veure clàusula 6
10. Criteris d’adjudicació:
CRITERIS DE VALORCIÓ SUBJECTIVA
(fins a un màxim de 45 punts)
1.- Proposta arquitectònica gràfica expressada en un màxim de 2 DIN A3 (màxim de 20 punts)
Atenent al contingut dels Annexes que formen part del Plec de Prescripcions Tècniques, el
licitador haurà de fer una proposta gràfica desenvolupada, en base a la informació que consta
descrita en la documentació relativa als estudis previs i al pla funcional bàsic facilitats per la
Fundació.
D’acord amb lo anterior, es valorarà la presentació d’una proposta arquitectònica global
coherent i de qualitat, que sigui adaptable i òptima a les necessitats del Recinte i doni resposta a
la funcionalitat dels espais a reformar (mencionant els seus acabats, les instal·lacions, i la
distribució funcional), als seus recorreguts (especialment els circuits de vianants) i com
s’optimitzaran les solucions adoptades (analitzant la convivència amb l’entorn i els seus edificis
propers)
S’atorgarà la màxima puntuació a la millor proposta arquitectònica i proporcionalment a les
següents, d’acord amb la taula següent,
Sistema de puntuació
Elevada (La proposta arquitectònica presentada pel licitador és coherent
i d’alta qualitat, doncs s’adapta a les necessitats del Recinte i optimitza
de forma adequada els espais i els circuits. Les solucions constructives
plantejades (materials, acabats i formes) son idònies i estan integrades
en l’entorn del Recinte de Sant Pau i als seus edificis (Patrimoni de la
Humanitat). Tot el projecte es regeix d’acord amb els criteris tècnics i
funcionals del Pla Director del Recinte i de les restriccions actuals. El
circuit proposat prioritza l’ús del vianants presentant un entorn
agradable i de comoditat per la seva circulació a peu. Presenta unes
bones instal·lacions que compleixen amb la funcionalitat del nou accés i
de les circulacions d’acord amb els criteris de vialitat de la Fundació. Té

Punts
20

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 del Departament de
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
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en compte aspectes mediambientals, de durabilitat i facilitat de
manteniment.)
Bona (La proposta arquitectònica presentada pel licitador és correcta i
coherent, però manquen o estan poc detallats alguns dels aspectes que
es mencionen al paràgraf anterior, o la proposta presenta deficiències
lleus o solucionables.
Acceptable (La proposta arquitectònica presentada pel licitador es d’una
qualitat bàsica en els seus plantejaments, doncs s’observa que no hi han
masses aportacions tècniques rellevants respecte dels aspectes que es
sol·liciten en el Plec de Prescripcions Tècniques. Tampoc aporten una
optimització significativa respecte de l’estudi previ facilitat. De forma
que la proposta esdevé poc justificada i no genera molt valor afegit al
avantprojecte inicial.).
Baixa (La proposta arquitectònica presentada pel licitador, es poc
coherent i adaptable a les necessitats del Recinte, atès que es plantegen
algunes solucions errònies d’acord amb el Pla Funcional o el Pla Director
del Recinte. És una proposta tècnica d’escassa qualitat i les mesures en
relació al
s circuits i recorreguts son de poc valor afegit a les que ja consten
descrites al avantprojecte inicial.)
Nul·la o Deficient (La proposta arquitectònica presentada pel licitador és
errònia o no compleix amb les mínimes necessitats de l’espai. Es
deficient en quan a la descripció de les solucions arquitectòniques, de
materials o formes. No s’adapta a l’entorn patrimonial i podria a causar
un efecte estètic negatiu als edificis i entorns més propers.
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2.-) Memòria descriptiva sobre la redacció dels projectes (màxim de 15 punts)
Es valorarà una proposta de licitador respecte d’una memòria del procediment que emprarà per
al desenvolupament del contracte, que identifiqui els diferents aspectes crítics que podrien
trobar-se en les obres de la urbanització. Aquesta memòria, haurà de se coherent i
particularitzada a les característiques del projecte a redactar, i haurà de tenir en consideració
tots els conceptes que es dedueixin del document d’estudis previs i necessitats que forma part
del Plec Tècnics.
De forma que interessa que el licitador, plantegi una memòria que sigui exhaustiva, entenedora i
adaptada a la realitat del Recinte de Sant Pau, on s’ identifiqui, s’anomeni i s’argumenti tots
aquells punts crítics o aspectes del projecte que reclamin una especial atenció d’acord amb les
especificacions de les necessitats, l’ordenació dels espais, l’accessibilitat, les relacions amb els
edifici i entorn existent, i els aspectes estètics i mediambientals.
S’atorgarà la màxima puntuació a la millor proposta de seguiment i proporcionalment a les
següents, d’acord amb la taula següent.
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 del Departament de
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
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Sistema de puntuació
Elevada (La memòria d’identificació dels aspectes crítics del licitador es
coherent i exhaustiva en totes les seves explicacions, doncs
s’identifiquen i es justifiquen tots els punts crítics amb complexitat
tècnica rellevant a tractar. Es comprova que l’anàlisi particularitzat dels
diferents plantejaments es entenedor i adequat, de manera que
s’observa una clara adaptabilitat de les actuacions a executar respecte
de l’ordenació dels espais i la seva accessibilitat. També son òptims els
diferents plantejaments tècnics, (interaccions amb els edificis propers) i
les propostes de solucions als punts crítics identificats, atès estan
degudament justificats i esdevenen eficients per facilitar el seu control.)
Bona (La memòria d’identificació dels aspectes crítics del licitador es
correcta i adaptable a les necessitats del Recinte, si bé tot i identificar els
punts crítics més rellevants (així com els seus plantejaments i solucions
associats), es constata que la proposta no es suficientment exhaustiva,
doncs manca la identificació algun d’ells o algun dels plantejaments
proposats no estan del tot justificats.)
Acceptable (La memòria d’identificació dels aspectes crítics es genèrica,
doncs es troba a faltar una explicació acurada dels diferents punts
tècnics a tractar, així com de les solucions a aplicar.)
Baixa (S’observa una més que evident falta d’identificació i concreció
dels aspectes crítics essencials a tractar en la memòria presentada,
aspecte que implica una més que probable baixa adaptabilitat del
projecte a les necessitats del Recinte de Sant Pau, de forma que no es
pot obtenir una idea clara, sobre quines serien les propostes i solucions
dels diferents punts crítics.)
Nul·la o Deficient (No es dona resposta en la memòria presentada a cap
aspecte crític que pogués afectar a la realització de l’obra, ni en general
s’especifiquen els aspectes relacionats com a valorables en aquest
apartat)
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3.-) Organització i metodologia (màxim de 10 punts)
El licitador presentarà una metodologia que adoptarà en la definició i redacció del projecte,
amb expressa referència a les següents qüestions:
3.1.-) Proposta organitzativa del personal i metodologia (màxim de 4 punts)
Es valorarà una proposta organitzativa i metodològica que sigui coherent i exhaustiva en relació
a les necessitats dels treballs a executar. S’analitzarà també, les àrees de coneixement,
l’organització del personal i el circuit de generació de la documentació.
S’atorgarà la màxima puntuació a la millor proposta organitzativa/metodològica i
proporcionalment a les següents, d’acord amb la taula següent.
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 del Departament de
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
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Sistema de puntuació
Elevada (La proposta organitzativa i metodològica presentada pel
licitador es coherent i exhaustiva, doncs es dona resposta a tots als
aspectes organitzatius de l’equip de treball, es concreten les
metodologies a aplicar en les àrees de coneixement i els circuits de
generació de documentació.)
Bona ( La proposta organitzativa i metodològica presentada pel
licitador coherent, si bé es troba a faltar alguns dels aspectes requerits
o la seva justificació no es del tot exhaustiva.)
Acceptable (La proposta organitzativa i metodològica presentada pel
licitador es relativament bàsica, atès s’observa que manquen alguns
dels elements sol·licitats.)
Baixa (La proposta organitzativa i metodològica presentada pel licitador
es poc coherent i exhaustiva, doncs no consten descrits ni explicats
diversos elements bàsics de l’organigrama, aspecte que no permet
veure quina proposta organitzativa ni metodològica es presenta.)
Nul·la o Deficient (No s’acredita en la proposta organitzativa i
metodològica presentada pel licitador, cap dels aspectes demanats de
la proposta organitzativa funcional.)

Punts
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3.2.-) Programa de treball: (màxim de 6 punts)
Es valorarà la coherència i l’exactitud de la planificació presentada sobre un programa de treball
en forma de diagrama de barres (diagrama de Gantt). La planificació dels serveis objecte del
contracte, haurà de determinar-se en les diferents fases i activitats a desenvolupar que asseguri
la seva correcta execució en els terminis totals i parcials establerts en el PCP. Així mateix, es
presentarà un detall de les diferents fases de redacció i direcció d’obra i el desglossament de les
activitats, i l’assignació de costos percentuals a cadascuna de les tasques.
El programa que es presenti, haurà de realitzar-se tenint en compte totes les fases de redacció
del projecte i d’execució d’aquest (obra). En aquest programa de treball, s’hauran de respectar
les durades de les tasques alienes al redactor (llicencies, licitatcions i altres) i complimentar
aquelles corresponents al redactor per tal d’adaptar-se al termini ofertat per a la redacció de
l’objecte del contracte. En cas que el diagrama de barres inclogui informació relativa al cost del
contracte, només podrà indicar-se en percentatges.
S’atorgarà la màxima puntuació a la millor programa de treball i proporcionalment a les
següents, d’acord amb la taula següent.
Sistema de puntuació
Elevada (El programa de treball o diagrama de Gantt/barres presentat
pel licitador, és coherent i exacte en la planificació de les tasques a
executar, atès pot observar-se les diferents fases de redacció i direcció
d’obra i el desglossament de les activitats a desenvolupar-se, el correcte

Punts
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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 del Departament de
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compliment dels terminis globals com parcials i el % de costos
percentuals a assignar a cadascuna de les tasques).
Acceptable (El programa de treball o diagrama de Gantt/barres
presentat pel licitador, tot i ser coherent en el seu plantejament, es poc
exacte, ja que es constata una falta de concreció en la definició de les
fases, sobre el desglossament de les activitats a executar, terminis i % de
costos).
Baixa (No consten descrits diversos aspectes bàsics del programa de
treball, suposant no poder percebre una correcta adequació i
coherència del programa de treball a aplicar.)
Nul·la o Deficient (No es presenta un programa de treball o aquest
resulta incoherent o inviable.)
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CRITERIS DE VALORACIÓ OBJECTIVA
(fins a un màxim de 55 punts)
1.-) Oferta econòmica: màxim 45 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 assignarà
45 punts. Totes les ofertes s’avaluaran amb la puntuació obtinguda mitjançant la següent
expressió:

On:
Pi :
Oi:
OT:
Omin:
Pmax:

𝑃𝑃𝑃𝑃 = �

(𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝑂𝑂𝑂𝑂)
. 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
(𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝑂𝑂𝑂𝑂)

Puntuació de l’oferta valorada
Oferta valorada
Valor de licitació
Oferta mínima
Puntuació màxima (en aquest cas 45 punts)

La puntuació econòmica s’arrodonirà al quart decimal.
Criteris per apreciar la presumpció d’oferta anormal o desproporcionada
Per determinar aquelles ofertes que puguin ser presumptament anormal o desproporcionades
es calcularà la Om (Oferta mitja) com la suma de totes les ofertes dividit pel numero d’ofertes
presentades i es calcularà la desviació de l’oferta de la següent forma:

On:

𝑑𝑑𝑑𝑑 = −

𝑂𝑂𝑂𝑂 − 𝑂𝑂𝑂𝑂
𝑂𝑂𝑂𝑂
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Om:
OT:
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Desviació de l’oferta analitzada
Oferta analitzada
Oferta mitja
Valor de licitació

Si di es superior a 0,1 serà considerada anormal o desproporcionada
La puntuació econòmica s’arrodonirà al quart decimal.
2.-) Reducció del termini de redacció del projecte: màxim 4 punts
El termini màxim per a la redacció del projecte bàsic i executiu és de 8 setmanes. S’establirà de
comú acord la data inicial i es lliurarà el plànol d’avantprojecte en base al qual es
desenvoluparan els projectes bàsic i executiu.
Reducció sobre els 8 setmanes de redacció de projecte
Reducció de 3 setmanes
Reducció de 2 setmanes
Reducció de 1 setmana
Reducció de 0 setmanes
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IMPORTANT: El termini ofertat s’haurà de complir escrupulosament i si no es així s’aplicarà
sobre l’import dels honoraris del projecte basic i executiu (el 55% dels honoraris totals), una
penalització del 5% per cada setmana que es retrassi al termini ofertat pel contractista
2.-) Modelatge: màxim 6 punts
Oferta sobre la tipologia d’imatges virtuals (renders) del projecte. Es puntuarà en funció de la
tipologia de renders que ofereix el licitador. L'entrega d'aquests renders s'haurà de fer en la
fase de redacció de projecte.
La puntuació per aquest criteri de valoració s'atorgarà en funció de la tipologia de renders que
s’ofereixen per part de l’empresa licitadora, concretament es valorarà:
Numero i tipologia de renders
S'ofereix l'entrega de 4 tipologies de renders (aquells relatius a la
Proposta de distribució d'espais en 3D, aquells que incorporin aquesta
proposta tenint en compte l'estudi lumínic de la zona, considerant la
font de llum artificial i/o la natural, aquells que incorporin el mobiliari
previst en l'espai objecte del projecte i aquells que incorporin les
instal·lacions previstes)
S'ofereix l'entrega de 3 tipologies de renders (aquells relatius a la
Proposta de distribució d'espais en 3D, aquells que incorporin aquesta
proposta tenint en compte l'estudi lumínic de la zona, considerant la
font de llum artificial i/o la natural i aquells que incorporin el mobiliari
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previst en l'espai objecte del projecte)
S'ofereix l'entrega de 2 tipologies de renders (aquells relatius a la
Proposta de distribució d'espais en 3D i aquells que incorporin aquesta
proposta tenint en compte l'estudi lumínic de la zona, considerant la
font de llum artificial i/o la natural.)
S'ofereix l'entrega de 1 tipologia de render (aquells relatius a la
Proposta de distribució d'espais en 3D)
No s'ofereix l'entrega de cap render
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11. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 18 d’octubre de 2019
b) Presentació electrònica: SI, d’acord amb el que es disposa en la disposició addicional 15,
16 i 17 de la LCSP.
c) Documentació que cal presentar: Veure Plec de Clàusules Administratives Particulars
d) Lloc de presentació: Carrer Sant Antoni Maria Claret 167 de Barcelona, Pavelló de
l’Administració, Ala Est, 3 planta, Assessoria Jurídica.
e) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: D’acord amb
el que s’estipula en l’article 158.1 de la LCSP, de no produir-se l’adjudicació en els
terminis assenyalats per llei, els licitadors tindran el dret a retirar la seva proposició i a
la devolució de la garantia provisional, d’existir aquesta.
f) Admissió de variants: NO
12. Obertura pública dels sobre número 2 “criteris subjectius”, es comunicaran oportunament en
el perfil del contractant de la FP en la plataforma de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya.
13. Obertura pública dels sobre número 3 “criteris objectius”, es comunicaran oportunament en
el perfil del contractant de la FP en la plataforma de contractació pública de la Generalitat de
Catalunya.
14. Despeses anuncis: No procedeix
15. Modificacions: NO.
16. Cessió del contracte: Resta prohibida la cessió dels drets i obligacions dimanants del
contracte a favor d’una tercera persona
17. 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.
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o

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

18. 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, 3 d’octubre de 2019.

Josep Maria Coll Arqué
Tècnic Unitat Contractació Administrativa
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu
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