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ANUNCI DE LICITACIÓ
Es convoca licitació per a l’adjudicació pel procediment obert simplificat del contracte relatiu a
les “Servei de consultoria per a la definició i implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental i
Energètica al Recinte Modernista de Sant Pau, la obtenció de les ISO 14.001 i 50.001 i el
manteniment del mateix durant els primers dos anys de funcionament”.
NÚM. DE EXPEDIENT: LICFP 19-25
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) 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
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.

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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i)

CPV:

-

71313000-5 Serveis de consultoria en ingenieria ambiental
71314300-5 Serveis de consultoria en rendiment energètic

2. Objecte del contracte:
a) L’objecte del contracte, és el “Servei de consultoria per a la definició i implantació d’un
Sistema de Gestió Ambiental i Energètica al Recinte Modernista de Sant Pau, la obtenció
de les ISO 14.001 i 50.001 i el manteniment del mateix durant els primers dos anys de
funcionament”.
b) Tipologia: Atenent al contingut de les prestacions objecte de licitació, s’ha de qualificar
el contracte com de serveis, d’acord amb el que s’estipula en l’article 17 “Contractes de
serveis” de la LCSP, en el sentit que per servei s’entenen “aquells contractes, l’objecte
del qual son prestacions de fer consistents en el desenvolupament d’una activitat o
dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent al de una obra o un subministrament,
incloent aquells en que l’adjudicatari s’obligui a executar el servei de forma successiva i
per preu unitari”.
El procediment de contractació, s’executarà seguint les indicacions que es disposa en
els apartats 1 a 4 de l’article 159 de la LCSP, adjudicant-se a través del procediment
obert simplificat. Es donen compliment a totes les circumstàncies necessàries per la
seva aplicació, tal i com consta descrit en l’informe justificatiu en el seu apartat VIII.
c) Divisió per lots i número: NO
Els motius que desaconsellen la divisió en lots de l’objecte de la present licitació, son la
essencialment per la natura del seu objecte, que impossibilita l’execució en lots per la
interdependència d’unes parts respecte de les altres, així com la seva necessària
coordinació en l’execució, ja que les tasques d’assessorament de consultoria ambiental i
energètica per a la, 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 en el present informe.
d) Lloc d’execució: Barcelona ciutat. Recinte Modernista de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau. Carrer Sant Antoni Maria Claret 167 de Barcelona.
e) Termini d’execució: El present contracte de serveis tindrà un duració de 3 anys, sense
possibilitat de pròrroga. Les diferents fases d’execució, i el lliurament dels treballs
associades a les mateixes, seran les següents a partir de la data de formalització del
contracte:

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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Any 1: maig 2019 a maig 2020
1. Fase de Diagnòstic + documentació: S’inclouen en aquesta fase tots els treballs de de
diagnòstic per a la definició i implantació d’un SGAE al Recinte Modernista, així com
l’elaboració de la documentació complerta del mateix i d’acord amb els requisits de les
normatives ISO 14001 i 50001.
2. Fase d’implantació. Realització de les tasques d’assistència tècnica i suport per al
correcte acompliment dels documents i els registres del nou SGAE. També la realització
de sessions de formació interna de l’equip de la Fundació en relació amb el SGAE.
3. Fase d’auditoria interna. Comprovació de l’adequació i l’acompliment del SGAE amb
respecte als criteris d’auditoria, així com la redacció de l’informe d’auditoria en un
termini inferior a 5 dies laborals des de la finalització de l’auditoria “in situ”.
4. Fase de la Certificació. Assistència tècnica total a la Fundació en la presentació i defensa
del SGAE de cara a l’entitat certificadora externa.
Any 2: juny 2020 – juny 2021: Manteniment i millora del SGAE. Realització reunions periòdiques,
visites tècniques en el manteniment del SGAE, així com auditoria interna anual i actualització de
la normativa.
Any 3: juny 2020 – juny 2021: Manteniment i millora del SGAE: Realització reunions periòdiques,
visites tècniques en el manteniment del SGAE, així com auditoria interna anual i actualització de
la normativa.
Quedaran excloses de la licitació aquelles proposicions que presentin un termini superior al de
licitació.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
a) Tramitació: Ordinària
b) Procediment: Obert simplificat
c) Forma adjudicació: No harmonitzat
4. Pressupost de licitació: 39.000.-€ (IVA exclòs), que es correspon amb el següent
desglossament:
Concepte

Import (IVA exclòs)

Definició i implantació del
SGAE + Certificació d’acord
amb les normes ISO 14001
i 50001

25.000,00.-€

5.250,00.-€

30.250,00.-€

7.000,00.-€

1.470,00.-€

8.470,00.-€

7.000,00.-€

1.470,00.-€

8.470,00.-€

Manteniment del SGAE any
1
Manteniment del SGAE any
2

IVA

Import total (IVA inclòs)

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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TOTAL

39.000,00.-€

8.190,00.-€

47.190,00.-€

5. Valor estimat del contracte: 39.000.-€ (IVA exclòs), que es correspon amb el següent
desglossament:
Concepte

Import (IVA exclòs)

Pressupost base de licitació total

39.000,00.-€

Possibles modificacions

NO

Total

39.000,00.-€

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&keyword=sant
+pau&reqCode=viewDetail&idCap=4372858&department=17000&
9. Requisits específics del contractista: veure clàusula 6
10. Criteris d’adjudicació Automàtics:
CRITERIS OBJECTIUS
De conformitat amb l’article 146.2 de la LCSP, per a l’avaluació de les ofertes conforme a criteris
quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, s’utilitzaran les següents:
1.-) Oferta econòmica: màxim 50 punts


Preu, any 1 (35 punts)

Peco: Preu més econòmic
Pof: Preu ofertat
Punts = ( Peco / Pof) x 35
Baixa temerària: +10% per sota de la mitjana de baixes (en %) de les ofertes
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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És a dir: la baixa es calcularà com: b=(oferta a valorar – preu de licitació) / Preu de licitació (en
%) Exemple: Si la baixa mitjana és del 12%, es consideraran temeràries les baixes superior al
22%


Preu, anys 2 i 3 (15 punts)

Peco: Preu més econòmic
Pof: Preu ofertat
Punts = ( Peco / Pof) x 15
Baixa temerària: +10% per sota de la mitjana de baixes (en %) de les ofertes
És a dir: la baixa es calcularà com: b=(oferta a valorar – preu de licitació) / Preu de licitació (en
%) Exemple: Si la baixa mitjana és del 12%, es consideraran temeràries les baixes superior al
22%.
2.-) Escreix de sobre la qualificació o experiència del personal: màxim 10 punts
S’atorgaran punts fins un màxim de 10 punts, l’acreditació de serveis de consultoria ambiental i
energètica addicionals al mínim requerit en la solvència tècnica per a cadascun dels perfils
professionals descrits. El pressupost mínim dels serveis addicionals, haurà de ser el mateix que el
que consta reproduït en cadascun dels perfils descrits (Cap de Projecte (20.000.-€)/Consultor
(10.000.-€)/Auditor (10.000.-€)) en fase d’execució en els últims 5 anys.
L’escalat de les puntuacions es durà a terme mitjançant el següent barem de puntuacions:

o

Cap de projecte: Acreditació de serveis de consultoria addicional als que
s’acreditin en la solvència tècnica (DOS) de la mateixa o similar naturalesa:
5 punts.
1 servei de consultoria addicional: 1 punt
2 serveis de consultoria addicional: 2 punt
3 serveis de consultoria addicional: 3 punt
4 serveis de consultoria addicional: 4 punt
5 serveis de consultoria addicional: 5 punt

o

Consultor: Acreditació de servei de consultoria addicional als que
s’acreditin en la solvència tècnica (DOS) de la mateixa o similar naturalesa:
3 punts
1 servei de consultoria addicional: 1 punt
2 serveis de consultoria addicional: 2 punt
3 serveis de consultoria addicional: 3 punts

o

Auditor: Acreditació de serveis de consultoria addicional al que s’acrediti en
la solvència tècnica (DOS) de la mateixa o similar naturalesa: 2 punts

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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1 servei de consultoria addicional: 1 punt
2 serveis de consultoria addicional: 2 punt
S’haurà d’adjuntar certificats de bona execució acreditatius dels treballs realitzats expedits o
visats per l’òrgan competent (en cas de treballs realitzats per al sector públic) o certificats
equivalents o declaració de l’empresari signada en cas de treballs realitzats per al sector privat,
als quals s’acompanyarà dels documents que acreditin la realització del servei de consultoria,
constant expressament en cada certificat, les següents dades:
-

La/les persona/es de l’equip que han realitzat el treball.
Títol i objecte del projecte
Import d’execució del projecte
Data final del servei
Indicar el grau de satisfacció del resultat final obtingut.
CRITERIS SUBJECTIUS
(fins a un màxim de 40 punts)

1.-) Metodologia de treball (fins a un màxim de 23 punts)
Es valorarà la presentació d’una metodologia enfocada a la definició del sistema d’implantació
de la gestió ambiental i energètic dels Pavellons de la FP, amb expressa referència a les accions
que es portaran a terme amb la finalitat de disposar del SGAE i posteriorment de les ISO 14.001
i 50.001. L’assignació de la puntuació, es farà d’acord amb els següents subapartats:
1.1.-) Claredat i concreció en la descripció de les diferents tasques a executar (fins a un màxim
de 5 punts ).
Es valorarà la proposta de descripció de les diferents tasques a executar per dur a terme el
SGAE i el conseqüent assoliment de la acreditació ISO 14.001 i 50.001. Caldrà descriure cada
una de les tasques, detallant les característiques de cada una d’elles amb la màxima claredat i
definició. S’identificaran les tasques exigides per la normativa o els procediments reglamentats i
aquelles tasques que es realitzaran de més per assolir una millor qualitat en la concreció del
SGAE. S‘inclourà tant la fase de realització del SGAE (primer any) com el posterior seguiment i
manteniment (2on i 3er any).
1.2-) Concreció dels aspectes particulars per aplicar al Recinte Modernista de Santa Pau. (fins a
un màxim de 3 punts)
Es valorarà la identificació d’elements singulars o particulars del Recinte Modernista de Sant
Pau i de la Fundació Privada que puguin suposar una avantatge o unes situacions diferenciades
que suposin estudis més concrets o detallats. Concretament, els relatius als eixos essencials de
l’activitat, tals com els del turisme/visitants, els usuaris (interns i externs), la gestió dels events
(petit/mitjà/gran format), els actes a l’exterior públics i privats, i les jornades de portes obertes
o de grans afluències.
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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Només seran valorats aquells aspectes identificats que realment aportin un valor afegit a la
proposta o suposin una situació rellevant. S‘inclourà tant la fase de realització del SGAE (primer
any) com el posterior seguiment i manteniment (2on i 3er any)
1.3.-) Metodologia de treball entre l’equip auditor i els representant de la Fundació (fins a un
màxim de 5 punts)
Es valorarà la claredat en la organització de les relacions entre l’equip consultor i els diferents
responsables de la FP per coordinar les tasques a fer, les reunions, les comissions, la
planificació, els objectius. S’atorgarà la màxima puntuació a la millor proposta i
proporcionalment a les següents. S‘inclourà tant la fase de realització del SGAE (primer any),
com el posterior seguiment i manteniment (2on i 3er any).
1.4.-) Propostes d’informes de seguiment durant la realització del SGAE i el seu manteniment.
(fins a un màxim de 5 punts)
Es valorarà una proposta detallada d’informe de seguiment, indicant la seva periodicitat, els
seus continguts del seguiment, els punts destacats, el nivell d’avanç en la definició del SGAE, els
punts conflictius o de complexitat, i totes aquelles informacions que siguin rellevants pel
seguiment de la realització del SGAE. S‘inclourà tant la fase de realització del SGAE (primer any)
com el posterior seguiment i manteniment (2on i 3er any).
1.5.-) Estructura prevista del document final SGAE i exemples de models similars (fins a un
màxim de 5 punts)
L’ofertant presentarà una descripció detallada dels contingut que garanteix tenir a la finalització
del SGAE. Caldrà indicar el format del SGAE, els seus apartats, els aspectes que comprendrà, el
grau de detall de cada un dels capítols, en definitiva, es presentarà una proposta del
plantejament que tindrà l’objecte final del contracte que es el SGAE. S’atorgarà la màxima
puntuació a la millor proposta de seguiment i proporcionalment a les següents.

2.-) Planificació (fins a un màxim de 10 punts)
Es valorarà la planificació del programa de treball en forma d’un diagrama de barres (diagrama
de Gantt o eina de gestió de projectes alternativa), en el que es descrigui gràficament la
distribució de l’execució de cadascuna de les fases indicades en el PPT, que asseguri la seva
correcta execució en els terminis totals i parcials establerts fent especial menció al responsable
tècnic de cadascuna de les mateixes.
El programa que es presenti, haurà de realitzar-se tenint en compte les fases definides a en el
PPT. S‘inclourà tant la fase de realització del SGAE (primer any) com el posterior seguiment i
manteniment (2on i 3er any). Es podrà incloure explicacions escrites dels aspectes més
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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significatius del diagrama així com comentaris interessants sobre les activitats que requereixin
un especial interès o puguin suposar camins crítics
ATENCIÓ!:En cas que el diagrama de barres inclogui informació relativa al cost del contracte,
només podrà indicar-se en percentatges.
L’assignació de punts, d’aquest apartat es farà d’acord amb els subcriteris descrits a
continuació:
2.1.-) Planificació detallada dels tres anys de durada de la contracte: (fins a un
màxim de 5 punts)
Es valorarà la indicació de totes les tasques a desenvolupar derivades del
programa del SGAE, exposant de forma concreta les principals fites a assolir, la
identificació dels seus camins crítics, així com la detecció dels factors de risc de
que no s’assoleixin, i les mesures que es poden prendre per evitar l’aparició
d’aquests riscos. Es valorarà la lògica temporal de les tasques, analitzant-se les
tasques precedents, la seva durada i els plantejaments més significatius de les
accions que s’hauran de dur a terme.
2.2.-) Assignació de temps i recursos tècnics i humans (fins a un màxim de 2
punts)
Es valorarà l’optima programació del temps i dels recursos tècnics i humans
(tant per la part de l’empresa ofertant com per la part del client), assignats a
cada tasca a executar en el desenvolupament de la SGAE.
2.3.-) Percentatges d’assoliment dels objectius finals i parcials (fins a un màxim
de 1 punts)
Es valorarà l’exposició d’un sistema de definició en % de l’assoliment dels
objectius tant finals com parcials del SGAE; tenint que indicar-se de forma
concreta, cadascuna de les fites temporals, determinant l’assoliment esperat en
cadascuna d’elles.
2.4.-) Planificació de les reunions i l’entrega d’informes de seguiment amb la
propietat (fins a un màxim de 2 punts).
Es valorarà la metodologia en la planificació de les reunions amb els
responsables de la Fundació, analitzant-se expressament els informes de
seguiment que s’entreguin.

3.-) Adequació sobre l’equip de treball tècnic proposat per la gestió del
contracte (fins a un màxim de 7 punts)
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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Es valorarà l’organigrama de l’equip tècnic proposat i descripció de les tasques de cadascun dels
membres, identificant les seves funcions, responsabilitats i àrees de coneixement, les figures i la
seva jerarquia, i indicant el circuit de generació i validació de la documentació produïda en cada
fase del procés.
a) Criteris de desempat (veure Plec de Clàusules Administratives Particulars):
-

La proposició presentada per aquelles empreses que, en el moment d’acreditar la seva
solvència tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de persones treballadores amb
discapacitat superior al dos per cent, sempre que les seves proposicions igualin en els
seus termes a la més avantatjosa des del punt de vista dels criteris que serveixen de
base per a l’adjudicació.

-

Tindrà preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del
major percentatge de persones treballadores fixes amb discapacitat a la seva plantilla.
Tindrà preferència la proposició presentada per una entitat reconeguda com
Organització de Comerç Just per a l’adjudicació de contractes que tinguin com objecte
productes en els que existeix alternativa de comerç just.

-

-

Proposicions presentades per empreses que, a la finalització del termini per a presentar
oferta, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.

En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris d’adjudicació addicionals, l’adjudicació del
contracte es dirimirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte públic, prèvia convocatòria
a través del Perfil de Contractant.
11. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 23 de abril 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.

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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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 derivades 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.

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, 5 d’abril de 2019.

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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