ANUNCI pel qual es fa pública la licitació d’un contracte d’obra (exp.2021/42)

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Institut Català d’Oncologia.
b) Dependència que tramita l’expedient: Serveis Generals i Infraestructures.
c) Obtenció de documentació i informació:
Dependència: Unitat de Contractació
Adreça: Gran Via de l’Hospitalet 199-203
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel.: 93.260.70.62
Fax: 93.260.78.11
Correu electrònic: contractacioadministrativa@iconcologia.net
Adreça Internet perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat
Data límit d’obtenció d’informació de documentació i informació: Fins la data límit de
presentació d’ofertes.
d) Número d’expedient: CP-2021-42.
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Obra.
b) Descripció: Obres de remodelació d’espais (Fase 3) de la Unitat de Braquiteràpia de
l’Institut Català d’Oncologia a l’Hospital Duran i Reynals de l’Hospitalet de Llobregat.
c) Divisió per lots i número de lots: Si. D’acord amb el previst a l’article 99.3 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP), es considera
procedent la divisió de la licitació en els següents lots (els licitadors podran concórrer i
resultar adjudicataris d’un o varis lots):
LOT 1: Protecció i pintat d’elements.
LOT 2: Obra civil.
El lot 1 que inclou protecció i pintat d’elements té substantivitat pròpia ja que
s’executarà en la fase inicial i en la fase final de la totalitat de l’obra, no essent una
activitat que afecti a la correcta execució dels treballs descrits en el lot 2.
El lot 2 que inclou l’obra civil conforma una unitat funcional ja que s’executa en una
àrea d’alta complexitat, afectada per normativa específica vinculada a la seguretat
nuclear, a la seguretat assistencial i a la seguretat civil, amb la necessitat de tenir
permisos específics de la totalitat d’execució i sota la responsabilitat d’una sola
empresa que ha d’acreditar la correcta execució de tots els elements que composen el
sistema.
d) Termini d’execució/lliurament: nou (9) mesos.
e) Admissió pròrroga: No.
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinari.
b) Procediment: Obert simplificat.

c) Naturalesa: Obres.
d) Criteris d’adjudicació: Els criteris d’adjudicació i llur ponderació es troben detallats
en el document Quadre de Característiques i són els següents sobre una puntuació
de 100 punts:
1-) Criteris d’adjudicació avaluables automàticament: (Fins 75 punts) (Sobre 2)
Oferta econòmica: (puntuació màxima de 75 punts).
A efectes de comparació d’ofertes, es valorarà el preu ofert pels licitadors per
l’execució de l’obra que haurà de ser igual o inferior al pressupost base de licitació del
lot a què es licita (LOT 1: 56.525,57 € IVA exclòs i LOT 2: 691.189,71 € IVA exclòs).
La puntuació s’assignarà a cada oferta d’acord amb la següent fórmula:
Pv= (1-((Ov-Om)/IL)x(1/VP))x P
On:
Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar
Ov = Oferta a Valorar
Om = Oferta Millor
IL = Import de Licitació
VP = Valor de ponderació : 1.
P = Punts criteri econòmic : 75
2-) Criteris de d’adjudicació subjectes a judici de valor: (Fins 25 punts) (Sobre 1)
2.1. Memòria i programa de treball: (puntuació màxima de 20 punts)
2.1.1. Memòria descriptiva de les obres (Fins a 5 punts): Es valorarà la qualitat
d’una memòria descriptiva de l’execució de les obres segons els seus diferents
capítols i subcapítols, valorats de la següent manera:
•

•

Descripció de l’obra (0-2,5 punts): Es valorarà que la descripció sigui
completa i que s’identifiquin aquells elements que comportin una
singularitat, per exemple, per raons de continuïtat del servei, per
volum, per complexitat en la retirada, requeriments mediambientals
específics, serveis afectats, afeccions a tercers, etc.
Sistemes executius (0-2,5 punts) Es valorarà que els procediments
descrits s’adaptin a l’obra concreta i si es proposen avantatges
respecte als procediments considerats estàndards i els descrits al
projecte (ex. Millores en rendiment sense cost afegit, condicions de
seguretat, etc), la maquinària i l’equip humà proposats per a posar a
disposició per a l’execució de les diferents fases de l’obra, que els
procediments descrits i la maquinària emprada minimitzin l’impacte
ambiental de l’obra i l’anàlisi i descripció del camí crític descrit sigui
coherent amb la tipologia de l’actuació.

2.1.2. Pla de treball (Fins a 10 punts):
•

Es valora la distribució temporal de les diferents partides d’obra,
mitjançant planificació amb diagrames de Gantt i/o Pert, la determinació
de les diferents fases i els condicionants tècnics específics i la seva
adequació a les necessitats del servei gestionat per l’ICO.(0-3 punts)

•

Afeccions a tercers (0-5 punts): Es valorarà que s’identifiquin totes les
afeccions i que, com avantatge, s’incloguin propostes de minimització
per sobre de les previstes en el projecte sense cost afegit.

•

La previsió temporal de producció i el marge de folgança general (0-2
punts)

2.1.3. Experiència de l’equip responsable (Fins a 5 punts):
El licitador designarà l’equip destinat a l’obra indicant NIF, titulació, any
d’obtenció de la mateixa i l’empresa a la que pertany indicant les actuacions
similars a l’objecte del contracte finalitzades en els darrers 5 anys. Es valorarà,
per a cada membre de l’equip proposat, les actuacions en obres similars a
l’entorn hospitalari degudament acreditades amb un màxim de 5 actuacions en
obres i instal·lacions hospitalàries.
•
•
•
•

Delegat d’Obra fins a 1 punt
Cap d’obra fins a 2 punts
Responsable de Seguretat i Salut fins a 1 punt
L’organigrama funcional es valorarà tenint en compte les àrees
genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta,
el detall de les funcions de cadascuna de les àrees i la identificació de
les persones responsables fins a 1 punt.

Els nomenaments esmentats corresponents al Cap d’Obra i Responsable de
Seguretat i Salut, han de recaure obligatòriament en tècnics diferents. El
Delegat d’obra pot coincidir amb el Cap d’obra, però tampoc pot coincidir amb
el Responsable de Seguretat i Salut.
Les actuacions realitzades pels 3 tècnics designats s’acreditaran mitjançant
certificats (exemplar original o còpia) expedits o visats per l’òrgan competent,
en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant certificats
o declaració de l’empresari (exemplar original o còpia compulsada o
legitimada).
L’acreditació de les actuacions realitzades pel Cap d’Obra i el Responsable de
Seguretat i Salut es podrà realitzar mitjançant certificat responsable expedit pel
propi Delegat d’Obra on s’indiqui a més la dedicació de dites persones en
l’obra.
2.2. Programa d’actuació mediambiental i d’infeccions nosocomials (puntuació
màxima de 5 punts)

Es valorarà la qualitat d’un Pla Mediambiental i per a la gestió dels residus, que
ha d’incloure la concreció dels abocadors que seran necessaris i que s’aporti
constància documental de la seva legalització (2,5 punts).
Es valorarà la presentació i qualitat del Pla de prevenció d’infeccions als
pacients derivades d’obres (2,5 punts).
Sistema de puntuació dels criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor:
Efectuada la valoració de les ofertes segons els criteris anteriorment indicats,
en cas que una o varies ofertes superin el llindar del 80% de la puntuació
prevista per a cada criteri i subcriteri susceptibles de judici de valor, s’aplicarà
la següent fórmula a cada una de les ofertes a efectes de determinació de la
seva puntuació:
Pop = P x VTop/VTmv
On:
Pop= Puntuació d’oferta a puntuar
P= Puntuació del criteri o subcriteri
VTop= Valoració tècnica de l’oferta que es puntua.
VTmv=Valoració tècnica de l’oferta Millor Valorada.
Si, efectuada la valoració de les ofertes, cap oferta supera a tots els criteris i
subcriteris el 80% de puntuació prevista, no s’aplicarà la fórmula indicada i les
ofertes obtindran la puntuació resultant de la valoració inicialment realitzada.

4. Pressupost de licitació:
a) Valor estimat del contracte: 747.715,28 €
b) Pressupost de licitació:
Pressupost base de licitació LOT 1: 68.395,94 €
IVA 21%:

11.870,37 €

Import licitació sense IVA:

56.525,57 €

Pressupost base de licitació LOT 2: 836.339,55 €
IVA 21%:

145.149,84 €

Import licitació sense IVA:

691.189,71 €

5. Garanties exigides:
a) Provisional: No

b) Definitiva: Sí, 5% de l’import de licitació, IVA exclòs.
6. Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 28 de març de 2022, fins a les 23:59 hores.
b) Modalitat de presentació: La que s’assenyala al Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
c) Lloc de presentació: Plataforma Pública de Contractació de la Generalitat de
Catalunya.

7. Obertura de les ofertes:
La data i hora de l’acte públic per a l’obertura de les proposicions que continguin la
documentació corresponent als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica
es notificarà al perfil del contractant de l’òrgan de contractació.

L’Hospitalet de Llobregat, 8 de març de 2022

