ANUNCI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA REDACCIÓ
DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT I
DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI
AUXILIAR PER UBICAR UN CREMATORI I UNA SALA CERIMÒNIES, EN LES
INSTAL·LACIONS DE EMSERFUMT

Entitat adjudicadora: EMPRESA MIXTA DE SERVEIS FÚNEBRES MUNICIPALS DE TARRAGONA,
SA (EMSERFUMT)
Tipus ens del sector públic: Poder Adjudicador
Número d’identificació: A-43005594
Unitat de contractació: Consell d’Administració o òrgan en qui delegui.
Número d'expedient: 20190916
Tipus d’expedient: Ordinari
Procediment de licitació: Obert simplificat
Tipus de contracte: Serveis
Codi CPV:
-

71242000-6: Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos.
71.247.000-1: Supervisió de la feina de construcció.
71.520.000-9: serveis de supervisió d'obres

Objecte: És objecte d'aquest plec l'establiment de les estipulacions econòmic-administratives
que han de regir en la contractació i execució dels treballs del contracte de serveis per a la
redacció del Projecte d'Execució, Estudi de Seguretat i Salut i Direcció Facultativa de les obres
de construcció d'un edifici auxiliar per ubicar un crematori i una sala de cerimònies, a les
instal·lacions de EMSERFUMT, d'acord amb el que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques.
Divisió en lots i nombre de lots: No
Termini d’execució: Un cop adjudicat el treball de redacció, el termini per a presentar el
Projecte d'Execució serà de 4 mesos a comptar del endemà del de la formalització del contracte.
El termini previst per a les prestacions de la Direcció d'Obra serà fins a la recepció del obra per
EMSERFUMT.
Admissió de pròrroga i penalitats per incompliment: No s’admet pròrroga. Les penalitats
consten a les clàusules 23 i 25 del Plec de clàusules administratives particulars.

Pressupost base de licitació: de 59.531,22 €, més IVA.

Obtenció de la documentació i informació: http://perfilcontractant.tanatoritarragona.cat/
Adreça: EMSERFUMT, Ctra. Vella de València, núm. 2, de Tarragona (CP 43006)
Telèfon: 977 550 020
Correu electrònic: aargued@funespana.es

TRAMITACIÓ
Subhasta electrònica: No
Establiment d’un acord marc (en el seu cas): No
Garantia provisional: No
Garantia definitiva: 5 % de l’import de licitació, IVA no inclòs.
Requisits específics del contractista:
És requisit que els licitadors constin inscrits en el Registre oficial de licitadors i empreses
classificades del Sector Públic, o en el registre electrònic d'empreses licitadores de la Generalitat
de Catalunya
Solvència econòmica-financera: justificant de la disponibilitat d'una pòlissa en vigor
d'assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals per import mínim de150.000 €.
Solvència tècnica: per a poder ser admès a la present licitació haurà d'acreditar-una de les dues
següents condicions:
-

-

Haver redactat en els últims 10 anys un projecte i haver exercit la direcció d'obres d'un
edifici de caràcter públic (ús públic) que reuneixi les següents característiques:
o PEM mínim: 500.000 €
o Superfície construïda mínima: 500 m2
Haver redactat en els darrers 5 anys un projecte i haver exercit la direcció d'obres d'un
edifici de caràcter públic o privat que reuneixi les següents característiques:
o PEM mínim: 300.000 €
o Superfície construïda mínima: 300 m2

El licitador haurà adscriure a el contracte un equip tècnic compost, al menys, pels següents:
•

Un / a tècnic / a que figuri com a Director / a del Obra, amb titulació d'Arquitecte / a
Superior; Enginyer / a Superior de Camins, Canals i Ports; o enginyer industrial, que haurà

d'acreditar com a mínim haver redactat, o en realització, en els últims tres anys, un
projecte constructiu de quantia superior a 500.000 € (sense IVA) d'honoraris; o
alternativament a l'anterior, tenir o haver tingut en els últims tres anys una Direcció
d'Obra contractada el pressupost d'execució material superi els 300.000 €.
•

Un / a tècnic / a que figuri com a Director / a del Execució Material, amb titulació
d'Arquitecte Tècnic, aparellador o una altra titulació habilitant que haurà d'acreditar
haver estat, o estar sent, en els últims tres anys, director d'execució material en a l'
almenys una obra de construcció de quantia superior a 500.000 € d'execució material.

Criteris d’adjudicació:
A)

CRITERIS NO CUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT: fins a 45 punts.
Es valorarà la proposta del disseny que el licitador formuli fins a 45 punts, desglossat de
la següent manera:

CRITERI
proposta
tècnica

Subcriteri
Proposta de disseny

Proposta de materials

propostes
mediambientals

Qualitat del
document

B)

disseny arquitectònic

PUNTUACIÓ
10

Integració en l'entorn

3

Qualitat dels materials

7

Ús i manteniment

7

eficiència energètica

10

criteris mediambientals

6

2

CRITERIS CUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT: fins a 55 punts.
1. Proposició econòmica:
Fins a 40 punts.

Es
valorarà
la
proposta
arquitectònica tant en el seu
vessant de disseny com de
funcionalitat
Es valorarà l'encaix del nou
volum a l'edifici preexistent, així
com la seva integració en les
previsions establertes en el Pla
director d'obres 2019-2022
Es valorarà la proposta de
materials pel que fa a qualitat.
Es valoraran les condicions de
durabilitat,
facilitat
de
manteniment, recanvi i neteja
Es valoraran les mesures
proposades en base a les
previsions del Pla director
d'obres 2019-2022
Es valoraran les propostes que
garanteixin l'aplicació de criteris
mediambientals tant en el
disseny com en els materials
Es valorarà la qualitat tècnica
del document, la concreció de
les propostes i la claredat
d'interpretació del document

Es valoraran les ofertes presentades, de manera que a la més baixa se li atorgarà la
màxima puntuació (40(punts). Les restants es valoraran de manera proporcional, d'acord
amb la següent formula:
𝑃 = 𝑀 𝑥 √(1 −

(𝐵 − 𝐵𝑚)2
)
𝐵𝑚2

on:
M: És la màxima puntuació.
B: Oferta a valorar
Bm: Millor oferta
2. Experiència del licitador
o

-

Per haver redactat un projecte executiu de tanatori amb forn crematori ... 6
punts
o Per haver exercit la direcció d'obres d'un projecte de reforma d'un tanatori amb
forn crematori mantenint l'activitat .... 6 punts
o Per haver exercit la direcció d'obra d'un projecte de tanatori amb forn crematori
... 3 punts
Les puntuacions són acumulatives.
Per ser acceptat el primer supòsit s'haurà d'acreditar documentalment l'acceptació del
projecte per la propietat mitjançant certificat, acords d'aprovació definitiva del projecte
o resolució de llicència d'obres.

Presentació de les ofertes: Presencial o per correu certificat.
Data límit de presentació: 25 dies naturals des de l’endemà de la publicació de l’anunci al Perfil
del contractant.
Documentació que cal presentar:
Els licitadors hauran de presentar dos sobres tancats identificats en la seva coberta exterior com
"PROPOSICIÓ PER A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ, ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT I DIRECCIÓ FACULTATIVA EN FASE D'OBRES, DE LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ D'UN EDIFICI AUXILIAR PER UBICAR UN CREMATORI I UNA SALA CERMÒNIES A
LES INSTAL·LACIONS DE EMSERFUMT "
-

-

SOBRE "A". Declaració responsable, segons model que consta en l'annex I; i memòria de
criteris valorables mitjançant judicis de valor. Es presentarà una memòria en què
s'especifiquen els criteris a valorar, tenint en compte el que preveu el Pla Director d'Obres
que s'adjunta a el plec, i més en concret, la fase II definida en el mateix. La memòria es
presentarà en suport paper, format DinA4, i en suport electrònic
SOBRE "B". CRITERIS VALORABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FORMULES
MATEMÀTIQUES. Segons model que consta en annex II

Obertura de proposicions: Mesa de contractació.
Lloc, data i hora: Es publicarà en el Perfil del contractant.
Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L’acte és públic.
Dret aplicable i jurisdicció:
La preparació i adjudicació de la present licitació es regiran pel que estableix el present Plec de
Condicions Administratives i per la Llei de Contractes de sector públic. Supletòriament, per la
resta de normes de dret administratiu. I si no, per les normes de dret privat.
El contracte definit té la qualificació de contracte privat, per això, pel que fa als efectes,
compliment i extinció del contracte, es regirà pel present Plec de Condicions Administratives i el
de Tècniques i pel Dret privat. En cas de dubte, prevaldrà el contingut de les condicions
administratives sobre el de les prescripcions tècniques.
Data de publicació: 15-01-2020, 17:00 horas

Tarragona,

Òrgan de contractació

