APROVAT

ANUNCI
De l’Àrea Metropolitana de Barcelona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
serveis, consistent servei consistent en la direccio d’execucio de les obres del projecte
executiu de millora de les instal·lacions esportives exteriors al complex esportiu de
l’Avinguda Tibidabo a Badia del Valles (Exp.902305/2021)
1.
a)
b)
c)
d)
e)

Entitat adjudicadora
Organisme: Àrea Metropolitana de Barcelona.
Número d’identificació: 8200330008.
Dependència que tramita l'expedient: Contractació
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Número d'expedient: 902305/2021

2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona.
b) Domicili: C/62, núm. 16 - 18 Zona Franca
c) Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08040.
d) Codi NUTS: ES511
e) Telèfon: 932235151.
f) Adreça electrònica: contractacio@amb.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:

Data límit d'obtenció de documents i informació: fins a les 14 hores del dia que es
compleixin quinze dies naturals, a partir de l’endemà de la data de publicació de
l’anunci al Perfil de Contractant o de la data que s’indiqui a l’anunci de
convocatòria. Si aquest dia coincideix en dissabte o festiu, l’admissió es
traslladarà a les 14 hores del següent dia hàbil.
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Horari d’atenció al Servei de Contractació de l'ÀMB: Dilluns a divendres, de 8 a 15 h.

3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Servei consistent en la direccio d’execucio de les obres del
projecte executiu de millora de les instal·lacions esportives exteriors al complex
esportiu de l’Avinguda Tibidabo a Badia del Valles
b) Admissió de pròrroga: No.
c) Divisió en lots y número de lots/ unitats: No
d)
Lloc d'execució:
La realització del contracte es durà a terme en les
dependències del contractista i puntualment en les oficines de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona.
e)Termini d'execució: El termini del contracte serà des de la signatura del mateix fins la
finalització de les obres, més 1 any de garantia. S’estima que l’obra tindrà una durada de
8 mesos, sumant un total de 20 mesos.

Codi per a validació :ZN4M7-4IGYG-26S6G
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/4.

h)
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e)
f)
g)

Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No
Codi CPV: 71540000-5 Serveis de gestió d’obres
Codi NUTS: ES511

4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: Ordinari
c) Procediment: obert simplificat
d) S’aplica un acord marc: No.
e) S’aplica una subhasta electrònica: No.
5. Pressupost de licitació.
a)
b)

Import net 18.553,00 euros IVA exclòs.
Import total 22.449,13 euros Iva inclòs
Valor estimat del contracte: 18.553,00 euros sense IVA

6. Admissió de variants: No
7. Garanties
Provisional: No .
Definitiva: (5% del import d’adjudicació).
8. Requisits específics del contractista
a) Solvència:
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Tècnica o professional
L’adjudicatari haurà d’esser una persona degudament qualificada i estar en
possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant corresponent. Si és
una persona jurídica, haurà d’acreditar que té personal tècnic qualificat amb la
titulació acadèmica i la qualificació professional idònies.
El tècnic que assumirà la direcció d’execució de les obres haurà de complir amb
els següents requisits:

Codi per a validació :ZN4M7-4IGYG-26S6G
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 2/4.

D’acord amb el Reglament de la Llei de Contractes, es demana una assegurança
al tenir per objecte un contracte de serveis professionals. L’adjudicatari del
concurs haurà de disposar d’una cobertura de 350.000€, fet que haurà d’acreditar
abans de signar el contracte. Per a l’acompliment dels requisits de la fase de
concurs caldrà aportar un certificat de l’empresa asseguradora conforme el licitant
està afiliat i en cas de que la cobertura no assoleixi l’import requerit, caldrà
aportar, a més, una declaració responsable del participant en el que es manifesti
que en el cas de resultar adjudicatari es contractarà la cobertura de 350.000€
requerida, lliurant la documentació abans de la signatura del contracte.
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Estar en possessió de la titulació acadèmica d’Arquitecte tècnic i estar
col•legiat en el seu col•legi professional.

2

És requisit indispensable, per poder ser admès en aquest procés
d’avaluació, l’acreditació del concursant per part de tercers conforme hagi
finalitzat en el curs dels últims 8 anys una direcció d’execució d’obra d’unes
instal·lacions esportives exteriors de característiques similars que el de
l’objecte d’aquest contracte, d’obra nova o rehabilitació integral, de
superfície total de l’actuació ≥ 5.000m² i/o PEM ≥1.500.000€, de caràcter
públic o privat. Aquest requisit troba la seva justificació en la complexitat
tècnica i l’especialitat de l’objecte del concurs, i el període de 8 anys és
precís per tal de garantir no limitar la competència.

9. Criteris d’adjudicació: Preu (Veure plecs).
10. Condicions particulars per l’execució del contracte: No
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: fins a les 14 hores del dia que es compleixin quinze dies
naturals a partir de l’endemà de la data de publicació al perfil del contractant.

15. Despeses d'anunci: No
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14. Obertura de proposicions
a) Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona.
b) Lloc: C/62, 16-18, Sala de Plens, 7a planta, edifici A o a la sala virtual, l’enllaç per poder
accedir es publicarà en el perfil del contractant.
c) Data: L’obertura de la proposició s’avisarà oportunament als licitadors al perfil de
contractant.
d) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura del sobre únic
(documentació general i documentació relativa als criteris d’adjudicació mitjançant fórmules
automàtiques) és públic.
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Documentació que cal presentar: Veure plecs. SOBRE ÚNIC
Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació Electrònica: Sí
Els licitadors han de presentar-se electrònicament a través de l’eina integrada en la
Plataforma
de
Serveis
de
Contractació
Pública
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/search.pscp?reqCode=star
t&set-locale=ca_ES) , la qual incorpora, entre les seves funcionalitats disponibles, la
presentació SOBRE DIGITAL i un cop dins l’anunci de licitació podreu accedir a una
guia explicativa.
d) S’utilitzen les comandes electròniques: No
e) S’accepta la facturació electrònica: Obligatòria
f) S’utilitza el pagament electrònic: Veure plecs
g) Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la reducció
progressiva del nombre d’ofertes o solucions) No
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b)
c)
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Codi per a validació :ZN4M7-4IGYG-26S6G
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 4/4.

16.Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català / Castellà.

17.Recurs:
a) Òrgan competent en procediments de recurs: reposició – contenciós


18.Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de
la Unió Europea: No
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