PA06REC17

PROCEDIMENT OBERT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE
CANALS I DE SUBSTITUCIÓ DE COBERTES AL PALAU Nº 2 DEL RECINTE FIRAL DE
MONTJUÏC DE FIRA DE BARCELONA

L’objecte d’aquest procediment consisteix en l’adjudicació del projecte per a la rehabilitació de
canals i la substitució de cobertes i plaques de polièster “grecades” actuals, del Palau nº 2 de
FIRA DE BARCELONA, per planxes de policarbonat del tipus compacte de 1 mm., de perfil igual a
l’existent amb protecció U.V, d’acord amb allò que s’estableix en el Plec de Condicions tècniques
de la Licitació.
A efectes de l’adjudicació, el projecte a dur a terme s’ha agrupat en un únic lot, amb una
descripció detallada continguda en els plecs Tècnic i Econòmic, així com als seus annexes.

Tramitació, procediment i forma d’adjudicació:
1. Tramitació:
2. Procediment:

Ordinària.
Obert.

Termini d’execució:
El termini d’execució s’estableix en cinquanta (50) dies naturals, que s’han fixat de
conformitat amb els metres lineals de canals a rehabilitar i les unitats de lucernaris de diferents
tipus, que son la totalitat de m2 de plaques de polièster que s’han de substituir per plaques de
policarbonat.
L’ADJUDICATARI haurà d'iniciar l'execució del projecte el dia 3 de juliol de 2017.
Les empreses licitants presentaran un cronograma dels treballs que cal dur a terme. A banda,
hauran de presentar juntament amb l’oferta tècnica la fitxa tècnica de les plaques de
policarbonat adjuntant una carta de compromís de subministrament de les mateixes (i dels
demés elements auxiliars per a la correcte execució dels treballs) a la zona de treball abans de
la data de inici dels treballs.
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El termini d’execució dels treballs podrà ser ampliat quan, per ordre expressa de FIRA DE
BARCELONA, no s’autoritzi l’execució dels treballs sobre les cobertes del Palau per coincidir
aquestes tasques amb les activitats pròpies de FIRA DE BARCELONA.

Garantías:

Provisional: No s’exigeix

Definitiva: Aval bancari a favor de FIRA DE BARCELONA, per import de:


VINT MIL EUROS (20.000.-€)

Obtenció de documentació i informació:



Al perfil de contractant de FIRA DE BARCELONA
Documentació:
 Plec Administratiu i els seus Annexes.
 Plec Tècnic i els seus Annexes.
 Plec Econòmic i els seus Annexes.

Termini per la presentació d’ofertes:




Data límit de presentació: El dia 6 de juny de 2017 a les 12:00h.
Documentació a presentar: La contemplada als plecs de condicions.
Lloc de presentació: Departament Assessoria Jurídica, Palau núm. 1, Planta 2ª,
Entrada Plaça España (amb Av. Reina Mª Cristina).

Apertura de Pliques:
Es realitzarà a partir de les 12.30h. del dia 6 de juny de 2017, a la sala que es designi a tal objecte
del Palau núm. 1 de FIRA DE BARCELONA.
Adjudicació: 30 de juny de 2017

Solvència exigida:
1.

Acreditació de la seva solvència econòmica i financera, amb els mitjans
següents:
1. Declaració apropiada d’entitats financeres i, si escau, justificant de l’existència
d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals.
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2. Comptes anuals dels tres últims exercicis, presentats al registre oficial que
correspongui.
3. Declaració relativa al volum global de negocis, i declaració sobre el volum de
negocis en l’àmbit d’activitats corresponent a l’objecte del contracte, referits als
tres últims exercicis.

2.

Acreditació de la seva solvència tècnica o professional, amb els mitjans
següents:


Relació de de projectes executats en el curs dels tres (3) últims anys, ja
sigui per al sector públic com per al sector privat, avalada per certificats de
bona execució pels projectes més importants; aquests certificats indicaran
l'import, les dates i el lloc d'execució del projecte.

Criteris de valoració.
Criteris que depenen d’un judici de valor:
1.

OFERTA TÈCNICA, fins un màxim de 60 punts.






Adaptació a la solució proposada.- fins a un màxim de 20 Punts.
Període de garantia.- fins a un màxim de 15 Punts.
Millores als plecs.- fins a un màxim de 10 Punts.
Planning / termini d’execució.- fins a un màxim de 10 Punts.
Pla de prevenció.- fins a un màxim de 5 Punts.

Criteris ponderables de forma automàtica.

2.

OFERTA ECONÒMICA fins un màxim de 40 punts.

Per a la puntuació econòmica (P) de les ofertes s’utilitzarà la següent fórmula, en cada un dels
supòsits:
Si
Si
Si
Si

d > = 0,10,
0,06 <= d < 0,10
0,00 <= d < 0,06
d < 0,00

P
p
P
P

=
=
=
=

38,75 + 2,5 * d
31,5 + 75 * d
25+183,333 * d
25 + 150 * d

P = puntuació (0≤P≤40), arrodonida al mig punt
O = oferta del contractista
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M = mitjana (b)
d

M O
M

Si s’admeten a licitació deu (10) o més ofertes, la mitjana M de les ofertes es calcularà excloenthi les dues ofertes més econòmiques i les dues ofertes més cares, sens perjudici d’allò previst a
l’article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

