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Àrea de Presidència i Drets Socials
Planificació i Projectes de Ciutat
RIPOLL CAMÍ DEL RIU: PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE L'ECOSISTEMA, LA INFRAESTRUCTURA
VERDA I L'ACCESSIBILITAT DEL CAMÍ I ITINERARIS DEL RIU RIPOLL. SABADELL

ANUNCI DE LICITACIÓ GENERAL ADAPTAT A L’ANNEX III (SECCIÓ 4) DE LA LLEI 9/2017.

ANUNCI DE LICITACIÓ DE CONTRACTE DE SERVEIS, PER PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT ANOMENAT “REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU, LA DIRECCIÓ DE
LES OBRES I LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DEL PROJECTE DE RESTAURACIÓ
DE L’ECOSISTEMA, LA INFRAESTRUCTURA VERDA I L’ACCESSIBILITAT DEL CAMÍ I
ITINERARIS DEL RIU RIPOLL. SABADELL”
1.- PODER ADJUDICADOR
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Administració Contractant: Ajuntament Sabadell
Número d’Identificació: PPC16I00EI
Tipus de poder adjudicador: Administració pública
Localitat: Sabadell
Adreça
d’internet
del
Perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&idCap=282
79948
Òrgan de contractació: tinent d’alcaldessa de l’Àrea de Presidència i Drets Socials
Adreça de l’òrgan de contractació: Plaça Sant Roc s/n

2.- OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)

Servei Gestor que tramita l’expedient: Planificació i Projectes de Ciutat (Àrea de Presidència i Drets
Socials)
Persona/es de contacte per obtenció d’informació: Maria Teresa de Miquel Balmes
Telèfon: 93 745 31 86
Fax: 93 745 31 88
Adreça de correu electrònic: projectesdeciutat@ajsabadell.cat

3.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)

Tipus de contracte: Serveis
Tramitació: Ordinària
Motius d’utilització de la tramitació urgent:
Procediment: Obert simplificat
Data d’aprovació de la licitació: 13 de juliol de 2022
S’aplica subhasta electrònica: no
El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió Europea: no
Contracte reservat: No

4.- OBJECTE DEL CONTRACTE:
a)

b)
c)

L’ objecte de l’encàrrec consisteix en els treballs de redacció del Projecte Bàsic i d’Execució, la
Direcció de l’Obra i la Coordinació de Seguretat i Salut del “PROJECTE DE RESTAURACIÓ DE
L’ECOSISTEMA, LA INFRAESTRUCTURA VERDA I L’ACCESSIBILITAT DEL CAMÍ I ITINERARIS
DEL RIU RIPOLL. SABADELL”.
No es preveu la divisió en lots del contracte.
Cpv :71240000-2 Serveis d’arquitectura, enginyeria i planificació i 71247000-1 Supervisió de treballs
de construcció.
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d)
e)

Codi NUTS:ES511
Lloc d’execució: Sabadell

5 .- DIVISIÓ EN LOTS
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Divisió en lots: no
Justificació de la inconveniència de la divisió per lots:-Descripció del lot i CPV de cada lot -Possibilitat de presentar-se a un o més lots:Limitació per l’adjudicació de lots:S’admet reserva de lots: Lots reservats a centres Especials de Treball: Lots reservats a empreses de inserció: Lots reservats a altres organitzacions: -

6.- ADMISSIÓ DE VARIANTS
a)
b)
c)

Admissió de variants: NO
Elements: -Condicions: --

7.- ACORDS MARC I SISTEMA DINÀMIC DE CONTRACTACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)

Es tracta d’un acord marc o sistema dinàmic de contractació: No
Durada prevista: -Justificació durada superior a 4 anys si s’escau: -Nombre previst i freqüència dels contractes, si es coneix: -Nombre màxim d’empreses que formaran part de l’acord marc: --

8.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST DE LICITACIÓ
a)
b)

Valor estimat del contracte (sense IVA): 48.000,00€
Import de licitació (IVA inclòs): 58.080,00€

9.- DURADA DEL CONTRACTE
a)

b)
c)

Durada: El termini d’execució del contracte és de cinc (5) mesos pel que fa a la redacció del projecte
bàsic i executiu, des de l’endemà de la signatura del contracte, i de set (7) mesos pel que fa a la
direcció de les obres i a la coordinació de seguretat i salut , un cop feta l’acta de replanteig, o sigui
amb un total de dotze (12) mesos. Els temps dedicats a la revisió de la documentació per part dels
serveis tècnics o les demores imputables a altres serveis aliens a l’empresa, no seran computables
com a termini.
En cas de contractes periòdics indicació del calendari estimat: -Admissió de la/es pròrroga/gues i detall: No

10.- GARANTIES EXIGIDES
a)
b)
c)

Garantia provisional: No
Garantia definitiva: Si
Justificació exigència en cas de contractes reservats:--
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11.- REQUISITS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA
a)

Solvència econòmica:

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
Criteri de selecció

a)

b)

Declaració sobre el volum anual de negocis del
licitador referit a l’any del major volum de
negoci dels tres últims conclosos.
Volum anual de negocis import superior a:

Declaració del Patrimoni net
Import valor mínim:

Mitjà acreditació
S’acreditarà mitjançant els comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil,
si l’empresari hi estigués inscrit; en cas
contrari, pels dipositats en el registre oficial en
què hagi d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el
Registre Mercantil acreditaran el volum anual
de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.

Import:__________

Ratio mínim entre actius i passius a
l'exercici de l'últim exercici econòmic per
al qual estigui vençuda l'obligació
d'aprovació, d'import:
Import:_______

c)

d)

Assegurança de responsabilitat civil per riscos Justificant existència assegurança.
professionals per import: 60.000,00 €
Mitjà addicional. Sempre que no es tracti de Declaració responsable.
societats que no puguin presentar compte de
pèrdues i guanys abreviats, declaració
conforme el període mitjà de pagament a
proveïdors de l’empresari no superi el límit
establerts en l’ordre del Ministeri d’Hisenda i
funció pública que tingui en compte la
normativa sobre morositat.
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b)

Solvència tècnica:

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
Criteri de selecció
El/La Delegat/da del Contracte:

a)

b)

c)

d)

e)

a) Tindrà titulació tècnica en Arquitectura
Superior o en Enginyeria de camins,
canals i ports, col·legiat/da al Col·legi
professional corresponent, acreditació del
qual es durà a terme de conformitat amb el
que estableix aquestes bases.
b) Serà necessari que el/la delegat/da del
contracte hagi redactat un (1) projecte
executiu, amb les obres executades o en
execució, de recuperació, millora o
urbanització de l’espai públic urbà o
espai natural, amb un Pressupost
d’Execució de Contracte (PEC) igual o
superior a 500.000,00 euros (IVA exclòs),
d’iniciativa pública o privada, en els darrers
cinc (5) anys, per tal de garantir un nivell
adequat de competència i atenent la
naturalesa del contracte.
c) En el cas en que l’adjudicatari sigui
empresa, haurà d’especificar qui es el
Delegat del Contracte.
Relació del personal tècnic o de les unitats
tècniques, estiguin o no integrats en l’empresa,
dels que es disposi per l’execució del contracte,
especialment els encarregats del control de
qualitat.
Descripció de les instal·lacions tècniques, de les
mesures utilitzades per l’empresari per garantir
la qualitat i dels mitjans d’estudi i investigació de
l’empresa.
Control efectuat per l’òrgan de contractació, o
per un organisme oficial o homologat
competent, sobre la capacitat tècnica de
l’empresari i sobre els mitjans d’estudi i
investigació i les mesures de control de qualitat.

Mitjà acreditació
Els licitadors hauran d’acreditar la seva
solvència mitjançant:
• Aportació de la còpia del títol o certificat
que acrediti titulació requerida legalment.
• Declaració en un document específic
acreditant haver redactat un (1) projecte
executiu, amb les obres executades o en
execució, de recuperació, millora o
urbanització de l’espai públic urbà o
espai natural, amb un Pressupost
d’Execució de Contracte (PEC) igual o
superior a 500.000,00 euros (IVA exclòs),
d’iniciativa pública o privada, en els
darrers cinc (5) anys.
En aquest document haurà de constar el
nom i lloc del projecte, data d’aprovació
del projecte executiu, l’import del PEC, les
dates d’inici i finalització de les obres (si
estan acabades) i es precisarà si es van
realitzar segons les regles per les quals es
regeix la professió i si es dugueren
normalment a bon terme.
Declaració responsable acompanyada de la
documentació acreditativa.

Declaració responsable acompanyada de la
documentació acreditativa.
Certificat de l’organisme.

components
de
l’equip
L’objecte del contracte requereix un equip Els/Les
multidisciplinari
hauran
d’acreditar
la
seva
multidisciplinari amb un grau ampli de
solvència
mitjançant:
coneixement, capacitació i experiència en espai
públic.
Els/Les
participants
s’han
de • Aportació de la còpia del títol o certificat
comprometre a disposar del següent equip
que acrediti titulació requerida legalment.
mínim de tècnics especialistes durant l’execució
• Aportar “curriculum vitae” en el que es
del contracte:
demostri els cinc (5) anys d’experiència en
la seva professió, en el cas del tècnic
-Tècnic/a 1: Tècnic/a superior en enginyeria de
especialista.
camins, canals i ports.
- Tècnic/a 2: Tècnic/a especialista en infraestructura• verda
i ecosistema
natural,
que ha de
disposar de titulació de tècnic/
Declaració
en un
document
específic
- Tècnic/a 3: Tècnic/a especialista en control de costos,
execució
material,
control
qualitatiu
i quantitatiu
de les obres; pla
acreditant haver participat com a titular
o
L’experiència dels tècnics especialistes de
l’equip mínim:
a) No inferior a cinc (5) anys com a titulat
competent.

col·laborador, en la seva especialitat, en la
redacció d’un (1) projecte executiu, amb
les obres executades o en execució, de
recuperació, millora o urbanització de
l’espai públic urbà o espai natural, amb
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Haver
participat
com
a
titular
o
col·laborador, en la seva especialitat, en la
redacció d’un (1) projecte executiu, amb
les obres executades o en execució, de
recuperació, millora o urbanització de
l’espai públic urbà o espai natural, amb
un Pressupost d’Execució de Contracte
(PEC) igual o superior a 100.000 euros
(IVA exclòs), d’iniciativa pública o privada,
en els darrers cinc (5) anys, per tal de
garantir un nivell adequat de competència i
atenent la naturalesa del contracte.

un Pressupost d’Execució de Contracte
(PEC) igual o superior a 100.000,00 euros
(IVA exclòs), d’iniciativa pública o privada,
en els darrers cinc (5) anys.
En aquest document haurà de constar el
nom i lloc del projecte, data d’aprovació del
projecte executiu, l’import del PEC, les
dates d’inici i finalització de les obres (si
estan acabades) i es precisarà si es van
realitzar segons les regles per les quals es
regeix la professió i si es dugueren
normalment a bon terme.

En cas que el/la Delegat/da del Contracte sigui
tècnic/a superior en enginyeria de camins,
canals i ports s’admet que assumeixi les
tasques del Tècnic/a 1.
Indicació
de
les
mesures
de
gestió Declaració
responsable
amb
menció
mediambiental que l’empresari pugui aplicar en expressa de les normes tècniques o
l’execució del contracte.
especificacions tècniques aplicables a
l’execució i a la verificació objectiva de la
correcta aplicació d’aquestes mesures.
Declaració sobre la plantilla mitjana anual de Declaració responsable i documentació
l’empresa i del nombre de directius durant els acreditativa, si es requereix.
últims tres anys.

Indicació de la maquinària, material i equip
tècnic del que es disposa per a l’execució dels
treballs. L’adjudicatari disposarà de tot tipus de
materials, equips i programes informàtics
necessaris per al compliment de les tasques
encomanades.

Declaració
responsable
en
document
específic, indicant la maquinària, material i
equip tècnic del que es disposa per a
l’execució dels treballs.

Justificació de l’elecció dels criteris de solvència:
Econòmica: Es considera suficient i adequada la contractació d’una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil per riscos professionals, per import similar al valor estimat del contracte, per garantir
la correcta prestació del contracte.
Tècnica: La justificació de l’elecció dels criteris de solvència es determina per la necessitat de que, a
més a més de disposar de la titulació competent en la matèria per al desenvolupament de l’objecte del
contracte, el/la tècnic/a tingui experiència suficient adequada a les característiques de l’obra per portar a
bon terme el servei.
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Indicació alternativa d’acreditació de la solvència tècnica només per a empreses de nova creació:
Criteri de selecció
Mitjà acreditació (art. 90.1, lletres b a h)

e)

L’objecte del contracte requereix un equip
multidisciplinari amb un grau ampli de
coneixement, capacitació i experiència en espai
públic.
Els/Les
participants
s’han
de
comprometre a disposar del següent equip
mínim de tècnics especialistes durant l’execució
del contracte:

El/La autor/a haurà d’acreditar la seva solvència
mitjançant:
• Aportació de la còpia del títol o certificat que
acrediti titulació requerida legalment.

• Declaració en un document específic acreditant
haver redactat un (1) projecte executiu, amb les
obres executades o en execució, de
recuperació, millora o urbanització de l’espai
-Tècnic/a 1: Tècnic/a superior en enginyeria de
públic urbà o espai natural, amb un Pressupost
camins, canals i ports, dedicat als càlcul
d’Execució de Contracte (PEC) igual o superior a
d’estructures i bioenginyeria.
eurosnatural,
(IVA que
exclòs),
d’iniciativa
- Tècnic/a 2: Tècnic/a especialista en infraestructura 500.000,00
verda i ecosistema
ha de disposar
de titulació de tècnic/
pública
o
privada,
en
els
darrers
cinc
(5)
- Tècnic/a 3: Tècnic/a especialista en control de costos, execució material, control qualitatiu i anys.
quantitatiu de les obres; pla
L’experiència dels tècnics especialistes de
l’equip mínim:
a) No inferior a cinc (5) anys com a titulat
competent.
b) Haver participat com a titular o col·laborador,
en la seva especialitat, en la redacció d’un (1)
projecte executiu, amb les obres executades o
en execució, de recuperació, millora o
urbanització de l’espai públic urbà o espai
natural, amb un Pressupost d’Execució de
Contracte (PEC) igual o superior a 100.000
euros (IVA exclòs), d’iniciativa pública o
privada, en els darrers cinc (5) anys, per tal de
garantir un nivell adequat de competència i
atenent la naturalesa del contracte.

En aquest document haurà de constar el nom i
lloc del projecte, data d’aprovació del projecte
executiu, l’import del PEC, les dates d’inici i
finalització de les obres (si estan acabades) i es
precisarà si es van realitzar segons les regles per
les quals es regeix la professió i si es dugueren
normalment a bon terme.

Els/Les components de l’equip multidisciplinari
hauran d’acreditar la seva solvència mitjançant:
•

Aportació de la còpia del títol o certificat que
acrediti titulació requerida legalment.

•

Aportar “curriculum vitae” en el que es demostri
els cinc (5) anys d’experiència en la seva
professió, en el cas del tècnic especialista.

En cas que el/la Delegat/da del Contracte sigui
tècnic/a superior en enginyeria de camins, •
canals i ports s’admet que assumeixi les
tasques del Tècnic/a 1.

Declaració en un document específic acreditant
haver participat com a titular o col·laborador, en
la seva especialitat, en la redacció d’un (1)
projecte executiu, amb les obres executades
o en execució, de recuperació, millora o
urbanització de l’espai públic urbà o espai
natural, amb un Pressupost d’Execució de
Contracte (PEC) igual o superior a 100.000,00
euros (IVA exclòs), d’iniciativa pública o
privada, en els darrers cinc (5) anys.
En aquest document haurà de constar el nom i
lloc del projecte, data d’aprovació del projecte
executiu, l’import del PEC, les dates d’inici i
finalització de les obres (si estan acabades) i es
precisarà si es van realitzar segons les regles
per les quals es regeix la professió i si es
dugueren normalment a bon terme.

h)

Indicació de la maquinària, material i equip Declaració responsable en document específic,
tècnic del que es disposa per a l’execució dels indicant la maquinària, material i equip tècnic del
treballs. L’adjudicatari disposarà de tot tipus de que es disposa per a l’execució dels treballs.
materials, equips i programes informàtics
necessaris per al compliment de les tasques
encomanades.
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c)

Classificació: No

d)

Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del servei a una
professió determinada: No

12.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES/ criteris d’adjudicació
a)
b)

Veure apartat AA del quadre resum del contracte (annex I del PCAP)
Forma d’avaluació: (explicació de cada criteri per separat)

Criteris avaluables mitjançant fórmula
(SOBRE ÚNIC o SOBRE B)
1.

Criteris d’adjudicació
Fórmula

Baixa Econòmica:
Es valorarà la baixa econòmica sobre
el pressupost base de licitació, IVA
Inclòs.
La proposta d’oferta de millora
econòmica del preu base de licitació
s’encapçalarà amb l’import total
d’aquesta.

Ponderació
100 punts

Fórmula per calcular l’oferta que es
puntua:

Pi  Pm  ( PM  Pm)
Pm  PM

Fins a 44 punts

OM  Oi
OM  Om

B
BM

On,
Pm
PM
Pi
BM

Puntuació mínima
Puntuació màxima
Puntuació oferta
Baixa màxima (oferta més
econòmica)
Bm Baixa mínima (oferta menys
econòmica)

B Mitjana aritmètica baixes
OM Oferta més alta
Om Oferta més baixa
Oi Oferta licitador
Justificació de l’elecció del Criteri: El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació
i, per tant, un dels components bàsics per a determinar la millor relació qualitat-preu
previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic. Per tant, es fa servir aquest criteri per raons
d’eficiència econòmica.
2.

Idoneïtat curricular del/la Delegat/da
del contracte:

Fins a 20 punts

Justificació de l’elecció del Criteri:
Es pretén puntuar els licitadors que
donada la naturalesa del contracte,
proposin una major expertesa per a
l’execució dels treballs, atenent a
l’especificitat i complexitat d’aquesta, i
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que afectarà de manera significativa la
seva millor execució.
Es valorarà que el/la delegat/da del
contracte
tècnic
superior
en
arquitectura
o
superior
en
enginyeria de camins, canals i ports,
acrediti haver dut a terme la redacció
del projecte i la corresponent direcció
de les obres executades o en
execució, de restauració, recuperació
i/o millora de camins rurals o parcs
fluvials,
amb
un
Pressupost
d’Execució de Contracte (PEC) igual o
superior a 300.000,00 euros (IVA
exclòs), en els darrers cinc (5) anys.
Es poden presentar com a màxim 5
projectes i obres, en el ben entès que
s’assoleix la màxima puntuació.
S’acreditarà l’autoria mitjançant la
presentació de document on haurà de
constar el nom i lloc del projecte, data
d’aprovació del projecte executiu,
l’import del PEC, les dates d’inici i
finalització de les obres (si estan
acabades).

Idoneïtat curricular

Puntuació

Acredita 2 projectes
i les corresponents
obres

5,00 punts

Acredita 3 projectes
i les corresponents
obres

10,00 punts

Acredita 4 projectes
i les corresponents
obres

15,00 punts

Acredita 5 projectes
i les corresponents
obres

20,00 punts

El requisit demanat al/la delegat/da del
contracte com a solvència tècnica no
computa als efectes de la valoració
d’aquest criteri.
Un mateix projecte i obra es podrà
presentar en diversos criteris de
valoració,
només
si
s’acredita
específicament que el/la tècnic/a ha
desenvolupat cada un dels requisits,
sempre
que
especifiqui
el
desglossament del pressupost referent
a la idoneïtat curricular.
3.

Idoneïtat curricular del Tècnic/a 1
titulat superior en enginyeria de
camins, canals i ports.

Fins a 18 punts

Justificació de l’elecció del Criteri:
Es pretén puntuar els licitadors que
donada la naturalesa del contracte,
proposin una major expertesa per a
l’execució dels treballs, atenent a
l’especificitat i complexitat d’aquesta, i
que afectarà de manera significativa la
seva millor execució.
Es valorarà que el/la tècnic/a superior
en enginyeria de camins, canals i
ports, acrediti haver dut a terme la
redacció del projecte i la corresponent
direcció de les obres executades o en
execució,
de
restauració
i
consolidació
de
talussos
i/o
terraplenats amb tècniques de
bioenginyeria en espais verds
naturals
o
fluvials,
amb
un
Pressupost d’Execució de Contracte
(PEC) igual o superior a 80.000,00

Idoneïtat curricular

Puntuació

Acredita 2 projectes
i les corresponents
obres

6,00 punts

Acredita 3 projectes
i les corresponents
obres

12,00 punts

Acredita 4 projectes
i les corresponents
obres

18,00 punts
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euros (IVA exclòs), en els darrers cinc
(5) anys.
En cas que aquest formi part d’un
projecte general, s’haurà d’especificar
el pressupost del capítol corresponent
a la idoneïtat curricular a valorar.
Es poden presentar com a màxim 4
projectes i obres, en el ben entès que
s’assoleix la màxima puntuació.
S’acreditarà l’autoria mitjançant la
presentació de document on haurà de
constar el nom i lloc del projecte, data
d’aprovació del projecte executiu,
l’import del PEC, les dates d’inici i
finalització de les obres (si estan
acabades).
El projecte demanat com a solvència
tècnica no computa als efectes de la
valoració d’aquest criteri.
Un mateix projecte i obra es podrà
presentar en diversos criteris de
valoració,
només
si
s’acredita
específicament que el/la tècnic/a ha
desenvolupat cada un dels requisits,
sempre
que
especifiqui
el
desglossament del pressupost referent
a la idoneïtat curricular.
4.

Idoneïtat curricular del Tècnic/a 2
especialista en infraestructura verda
i ecosistema natural

Fins a 18 punts

Justificació de l’elecció del criteri:
Es pretén puntuar els licitadors que
donada la naturalesa del contracte,
proposin una major expertesa per a
l’execució dels treballs, atenent a
l’especificitat i complexitat d’aquesta, i
que afectarà de manera significativa la
seva millor execució.
Es valorarà que el/la tècnic/a
especialista en infraestructura verda
i ecosistema natural com a tècnic de
l’equip multidisciplinari, acrediti haver
dut a terme la col·laboració en la
redacció de projecte i la corresponent
direcció de les obres, executades o en
execució, de restauració, recuperació
i/o millora d’espais verds naturals o

Idoneïtat curricular

Puntuació

Acredita 2 projectes
i les corresponents
obres

6,00 punts

Acredita 3 projectes
i les corresponents
obres

12,00 punts

Acredita 4 projectes
i les corresponents
obres

18,00 punts
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fluvials,
amb
un
Pressupost
d’Execució de Contracte (PEC) igual o
superior a 80.000,00 euros (IVA
exclòs), en els darrers cinc (5) anys.
En cas que aquest formi part d’un
projecte general, s’haurà d’especificar
el pressupost del capítol corresponent
a la idoneïtat curricular a valorar.
Es poden presentar com a màxim 4
projectes i obres, en el ben entès que
s’assoleix la màxima puntuació.
S’acreditarà l’autoria mitjançant la
presentació de document on haurà de
constar el nom i lloc del projecte, data
d’aprovació del projecte executiu,
l’import del PEC, les dates d’inici i
finalització de les obres (si estan
acabades).
El projecte demanat com a solvència
tècnica no computa als efectes de la
valoració d’aquest criteri.
Un mateix projecte i obra es podrà
presentar en diversos criteris de
valoració,
només
si
s’acredita
específicament que el/la tècnic/a ha
desenvolupat cada un dels requisits,
sempre
que
especifiqui
el
desglossament del pressupost referent
a la idoneïtat curricular.
S’ha atribuït a cadascun dels criteris de valoració la ponderació relativa especificada
en el quadre, per ajustar-se millor a l’objecte de la present contractació. La distribució
de la ponderació dels criteris d’adjudicació s’ha efectuat tenint en compte la millor
relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. I al tenir per
objecte prestacions de caràcter intel·lectual, com els serveis d’enginyeria i
arquitectura, els criteris relacionats amb la qualitat representen, almenys, el 51 per
cent de la puntuació assignable en la valoració de les ofertes.
Criteris avaluables mitjançant judici de valor (SOBRE A)
No n’hi ha.

Ponderació

Concreció de la documentació que cal aportar per acreditar els criteris d’adjudicació:
Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE ÚNIC o SOBRE B):
Annex 4
- Declaració en un document específic acreditant dels projectes i obres presentats com a idoneïtat
curricular: l’autoria, fent constar el nom i lloc del projecte, data d’aprovació del projecte executiu,
l’import del PEC, les dates d’inici i finalització de les obres (si estan acabades) i es precisarà si
es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i si es dugueren
normalment a bon terme.
Criteris avaluables mitjançant judici de valor (SOBRE A): No n’hi ha.
c)

Condicions particulars per l’execució del contracte: --
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13.- PRESENTACIÓ D’OFERTES
a)

Termini de presentació d’ofertes: El termini màxim de presentació de proposicions: quinze (15) dies
naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació al perfil del contractant.

b)
c)
d)
e)
f)

Lloc de presentació presencial: NO
S’admet presentació electrònica: Sí
S’utilitzen comandes electròniques: No
S’accepta facturació electrònica: Si
S’utilitza pagament electrònic: Si

14.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS
a)


Òrgan competent en els procediments de recurs:
Si el contracte no és susceptible d’impugnació a través del recurs especial en matèria de
contractació: Contra els actes dictats per l’òrgan de contractació, hi cabrà de forma potestativa recurs
de reposició davant el mateix òrgan o recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciósadministratiu de la província de Barcelona.



Si el contracte és susceptible d’impugnació a través del recurs especial en matèria de contractació:
Contra els actes dictats per l’òrgan de contractació, hi cabrà la interposició de recurs especial en
matèria de contractació davant del Tribunal Català de contractes del Sector Públic. Aquest recurs
especial és potestatiu i gratuïts pels recurrents. Respecte d’aquests contractes no es podrà
interposar recurs administratiu ordinari però sí recurs contenciós-administratiu davant dels jutjats del
contenciós-administratiu de la província de Barcelona.



Contra els actes de la Mesa de Contractació hi cabrà recurs d’alçada davant de l’òrgan de
contractació.

b)

Termini de presentació del recurs:
Recurs de reposició: 1 mes
Recurs contenciós administratiu: 2 mesos
Recurs d’alçada: 1 mes
Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: Servei de Planificació i Projectes de Ciutat
Telèfon: 93 745 31 86
Fax: 93 745 32 88
Adreça de correu electrònic: projectesdeciutat@ajsabadell.cat

c)
d)
e)
f)

15.- PUBLICITAT
Perfil del contractant
https://contractacio.ajsabadell.cat/
16.- ALTRES INFORMACIONS

Pol Gibert Horcas
TINENT D'ALCALDESSA DE L'AREA DE PRESIDENCIA I DRETS
SOCIALS
16-08-2022 22:23:29

Sabadell, a data de la signatura electrònica
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