ANUNCI
de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans pel qual es fa pública la licitació d’un contracte
de servei per la redacció del Projecte de transformació urbana de l’Avinguda Catalunya en
una travessera urbana i la seva reurbanització, a Palau-solità i Plegamans (exp. núm.
2021/08-2341)
La Junta de Govern Local en sessió de data 18 de març de 2021 ha acordat convocar
licitació, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert, del contracte de servei per la
redacció del Projecte de transformació urbana de l’Avinguda Catalunya en una travessera
urbana i la seva reurbanització, a Palau-solità i Plegamans, conforme a allò determinats als
plecs de clàusules administratives particulars i plecs de prescripcions tècniques i d’acord
amb les especificacions que s’exposen a continuació:
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat adjudicadora:
Organisme: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
Número d’identificació: 0815680001
Dependència que tramita l’expedient: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans.
Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals.
Central de compres / contractació conjunta: No
Número d’expedient: 2021/08-2341.

2.
Obtenció de la documentació i informació:
a)
Entitat: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
b)
Domicili: Plaça de la Vila, núm. 1.
c)
Localitat i codi postal: Palau-solità i Plegamans, CP: 08184.
d)
Codi NUTS: ES511
e)
Telèfon: 938648056
f)
Fax: 938649259
g)
Adreça electrònica: estruchjj@palauplegamans.cat
h)
Adreça d’Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=ple
gamans&reqCode=viewDetail&idCap=2094546
i)
Data límit d’obtenció de documents i informació: d’acord amb la clàusula 1.9 del Plec
de clàusules administratives particulars, fins el dia 26 de març de 2021 per a l’acceptació de
preguntes i fins el dia 1 d’abril de 2021 per a publicació de respostes. Fins el 8 d’abril de
2021 per a l’obtenció dels Plecs de clàusules en el perfil del contractant.
j)
Horari d’atenció: de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Objecte del contracte
Descripció de l’objecte: servei per la redacció del Projecte de transformació urbana
de l’Avinguda Catalunya en una travessera urbana i la seva reurbanització, a Palausolità i Plegamans.
Admissió de pròrroga: No
Divisió en lots i núm. de lots/d’unitats: No
Lloc d’execució: Palau-solità i Plegamans.
Establiment d’un acord marc (en el seu cas): No
Codis CPV:
71240000-2 Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació.

71242000-6
71245000-7
especificacions.
g)

Elaboració de projectes i dissenys, pressupost.
Projectes presentats per l’aprovació, plànols

d’execució

i

Codi NUTS: ES511

4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: Serveis
Tramitació: Ordinària
Procediment: Obert amb més d’un criteri d’adjudicació.
S’aplica un acord marc: No
S’aplica una subhasta electrònica: No
S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: No

5.

Pressupost de licitació i valor estimat del contracte
a) Pressupost de licitació: 50.530,27€ (IVA exclòs), més 10.611,36€ en concepte
d’IVA 21% amb un import total de 61.141,63 € (IVA inclòs).
b) Valor estimat del contracte: 50.530,27€ (IVA exclòs)

6.

Durada: El contracte, un cop formalitzat, tindrà una durada d’ UN ANY a comptar
des de l’inici de la prestació objecte del contracte. La data d’inici de la prestació del
servei es fixarà en el contracte d’acord amb l’article 35.1.g) LCSP, i la periodificació
dels treballs serà la següent:
Avant projecte: 3 mesos
Participació ciutadana: 3 mesos
Projecte bàsic: 3 mesos
Projecte executiu: 3 mesos, servei per la redacció del Projecte de transformació
urbana de l’Avinguda Catalunya en una travessera urbana i la seva reurbanització, a
Palau-solità i Plegamans. Es realitzaran reunions mensuals entre l’equip redactor i
els serveis tècnics municipals per tal de verificar el compliment de la periodificació
dels treballs.

7.

Admissió de variants: No

8.

Garanties
Provisional: No s’exigeix
Definitiva: No s’exigeix.

9.

Requisits específics del contractista
Solvència: l’especificada a la clàusula 1.11 del PCAP.

10.

Criteris d’adjudicació: Els criteri establert a la clàusula 1.15 del PCAP:
“A) Criteris que depenen d’un judici de valor (puntuació màxima fins a 35
punts)

Proposta metodològica i organitzativa pel desenvolupament del treball, així
com proposta de criteris de disseny i solucions tècniques:......(de 0 a 35 punts)
De forma general es valorarà la claredat i concisió en l’explicació dels objectius,
mètode i mitjans de la proposta, dels seus avantatges i aplicació, i, específicament:
o Identificació de les fases de redacció del treball en relació amb els objectius a
assolir, assignació de recursos tècnics i dedicació a cada fase...(de 0 a 5 punts)
o Descripció de mecanismes o metodologia que facilitin la posterior comprensió i
validació del treball, i millorin la participació dels agents involucrats en el procés de
redacció... (de 0 a 5 punts)
o Descripció dels criteris de disseny, solucions tècniques, línies estratègiques que
l’equip planteja pel municipi en concret, com la Sostenibilitat, l’Accessibilitat, les
millores en la mobilitat en bicicleta i de vianants, la feminització de l’Espai Públic...
(de 0 a 16 punts)
o Millores justificades i explicades sobre l’índex i contingut del treball, detallant el
canvi i millora que suposa respecte al model de partida, que s’especifica a les
clàusules del Plec de Prescripcions Tècniques... (de 0 a 9 punts)
Documentació a presentar:
Memòria, amb tota la documentació que els licitadors considerin convenient per
explicar la proposta metodològica i organitzativa pel desenvolupament del treball, així
com proposta de criteris de disseny i solucions tècniques, amb descripció escrita i
gràfica, amb una extensió màxima de 5 planes, (2 DIN A4, cos de lletra mínim de 10).
(No es tindrà en compte la informació de la Memòria que superi aquesta extensió).
B) Criteris avaluables de forma automàtica (65 punts)
B.1 Preu ofertat (puntuació màxima 40 punts)
Es puntuarà l’oferta econòmica amb l’aplicació de la següent fórmula:
P= 40 x (of.b/of.l)
On:
P= punts
Of.l= oferta del licitador que es puntua
Of.b= oferta més econòmica
B.2 Qualitat i dedicació addicional (puntuació màxima 10 punts)
Millora de l’experiència de l’equip de treball mínim exigit:
Director/a de l’equip (màxim 6 punts)
2 punt per a cada servei (a més del presentat en la solvència tècnica)
consistent en la realització de treballs similars al de l’objecte del contracte

amb un pressupost d’adjudicació no inferior a 60.000 euros, IVA inclòs,
adjudicat en els darrers 6 anys (del desembre de 2014 en endavant)
Especialista en participació (màxim 4 punts)
2 punt per a cada servei (a més del presentat en la solvència tècnica)
consistent en la realització d’un procés de participació en treballs similars al
de l’objecte del contracte amb un pressupost d’adjudicació no inferior a
60.000 euros, IVA inclòs, adjudicat en els darrers 6 anys (del desembre de
2014 en endavant)
En tractar-se d’una prestació de caràcter eminentment intel·lectual, la qualitat
del treball té vinculació amb l’expertesa en la realització de treballs anàlegs a
l’objecte del contracte.
Per a l’acreditació d’aquest criteri els licitadors obligatòriament hauran
d’acompanyar els corresponents certificats acreditatius:
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector
públic, cal aportar certificats expedits o visats per l’òrgan competent.
- Quan els treballs o serveis s’hagin realitzat en entitats del sector
privat, mitjançant un certificat expedit per l’empresa destinatària
d’aquests treballs/ serveis o a falta d’aquest certificat, mitjançant una
declaració signada pel representant legal de l’empresa licitadora.
B.3 Reducció terminis (puntuació màxima 9 punts)
Es valoraran les ofertes presentades de manera que s’atorgaran 9 punts a
l’oferta que proposi un termini més reduït fins a un màxim de 3 mesos;
s’atorgaran 0 punts a les ofertes que no contemplin cap ampliació i la resta es
puntuarà de manera proporcional.
B.4 Presentació de la proposta (puntuació màxima 6 punts)
Compromís de presentació a l’entrega del Projecte de la següent
documentació:
2 punt per la presentació de Renders de la proposta.
2 punts per la presentació de fotomuntatges de la proposta de punts
singulars.
2 punts per la presentació de Passeig virtual.”
11.
Condicions particulars per l’execució del contracte: Vegeu la clàusula 2.2 del
Plec de Clàusules Administratives Particulars.
12.

Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix.

13.

ACP aplicable al contracte? Sí

14.
Presentació de les ofertes
a)
Data i hora límit de presentació: dia 8 d’abril de 2021, fins a les 14:30h.
b)
Documentació que cal presentar: L’especificat en la clàusula 1.12 dels Plecs de
clàusules administratives particulars.
c)
Presentació d’ofertes:
c.1) Presentació presencial: No
c.2) Presentació Electrònica: S’acceptarà únicament la presentació electrònica, tal i
com s’especifica en la clàusula 1.9 dels Plecs de clàusules administratives
particulars, mitjançant l’eina de Sobre Digital.
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyw
ord=plegamans&reqCode=viewDetail&idCap=2094546
d)
Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: No
e)
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: No
f)
S’utilitzen les comandes electròniques: No procedeix.
g)
S’accepta la facturació electrònica: Sí
h)
S’utilitza el pagament electrònic: Sí
i)
Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: No
j)
Criteris objectius de selecció dels candidats: No
k)
Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la reducció
progressiva del nombre d’ofertes o solucions): No
l)
Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantenir la seva oferta: DOS
MESOS, des de la data d’obertura de les ofertes.
15. Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
b) Lloc: Canal Teams
c) Data: 12 d’abril de 2021, sobres A. (acte no públic).
d) Hora: 12:00 hores
e) Data: a determinar, sobre B. (acte no públic)
f) Hora: a determinar
16.

Despeses d’anunci: No n’hi ha.

17.

Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o castellà.

18.
a)

Recurs:
Òrgan competent en procediments de recurs: Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans.
Adreça: Plaça de la Vila, núm.1. Palau-solità i Plegamans.
Termini per presentar recurs: 1 mes per recórrer potestativament en reposició davant
el mateix òrgan que dicti l’acte administratiu, o 2 mesos per interposar recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província
de Barcelona.

b)
c)

19.
Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: No
Palau-solità i Plegamans,

L’Alcalde
Oriol Lozano Rocabruna

