ANUNCI D’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE
Objecte del contracte: CONCURS DE PROJECTES DELS SERVEIS RELATIUS
A LA REDACCIÓ DE L’AVANTPROJECTE DE LA REURBANITZACIÓ DE LA
PLAÇA SÓLLER I L’AMPLIACIÓ DE L’EQUIPAMENT EXISTENT A LA MATEIXA
PLAÇA, AL BARRI DE PORTA, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, A
BARCELONA,
AIXÍ COM POSSIBLE ADJUDICACIÓ DELS POSTERIORS
TREBALLS RELATIUS A LES OBRES DE REURBANITZACIÓ (ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT, MEMÒRIA AMBIENTAL, PROJECTE EXECUTIU I
ASSISTÈNCIA D’AUTOR EN OBRA), AIXÍ COM ELS TREBALLS RELATIUS A
LES OBRES D’EDIFICACIÓ (PROJECTE BÀSIC, LLICÈNCIA AMBIENTAL,
ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT, MEMÒRIA AMBIENTAL, PROJECTE
EXECUTIU, PROJECTE D’INSTAL•LACIONS, CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA,
DIRECCIÓ D’OBRA I LIQUIDACIÓ D’OBRA.
•

Òrgan de contractació: Conseller Delegat de Barcelona d’Infraestructures
Municipal, SA

•

Número d’expedient: 055.1619.046

•

Número de contracte: 055.1619.046

•

Tipus de Contracte: Serveis

•

Tramitació: Ordinària

•

Procediment: Obert harmonitzat

•

Criteris de selecció dels licitadors: no procedeix

•

Criteris de valoració de les ofertes: Proposta tècnica (fins a 100
punts). Desglossats de la següent manera: Qualitat arquitectònica i
urbanística de la proposta (fins a 60 punts). Eficàcia dels usos (fins a
10 punts). Eficiència energètica i cicle de vida dels materials (fins a 10
punts). Coherència i viabilitat constructiva (fins a 10 punts). Cost màxim
de la intervenció (fins a 10 punts).

•
•

Anuncis Licitació: DOUE (03/08/2016); BOE (13/08/2016); PC (01/08/2016)
Subhasta electrònica: No

•

Durada i anys pressupostaris: 2017.

•

Import de licitació: 40.745,15 €, IVA exclòs.

De conformitat amb allò previst a l’article 40 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, contra l’acord d’adjudicació es podrà interposar Recurs Especial de Contractació davant
del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, dintre del termini de quinze dies hàbils següents comptats a partir del dia següent a la
remissió de la resolució d’adjudicació. El recurs especial tindrà caràcter potestatiu.
Tot aquell que es proposi interposar un recurs especial haurà d’anunciar-ho prèviament mitjançant un escrit on especifiqui l’acte del
procediment que serà objecte del mateix. Aquest escrit s’haurà de presentar davant de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, en el
termini de 15 dies hàbils abans esmentats.
En el supòsit que no s’opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós
administratius de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a aquell en el que es rebi la notificació de l’adjudicació,
d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.

•

Valor estimat: 323.618,45 €, IVA exclòs

•

Data Requeriment previ: 22 de desembre de 2016.

•

Adjudicatari: BARRIO PERAIRE ARQUITECTES, SCP

•

Import d’adjudicació: 40.745,15 €, IVA exclòs

•

Data adjudicació: 2 de gener de 2017

•

Data de comunicació de l’adjudicació: 2 de gener de 2017

•

Número de licitadors: 20

•

Termini Licitació: 8 setmanes.

•

Termini Adjudicació: 8 setmanes.
RESOLUCIÓ:

“PRIMER.- DETERMINAR que les 5 propostes millor puntuades i que tenen dret a premi
segons el Plec de Bases són:

LEMA

EQUIP

BIÒTOP

BARRIO PERAIRE ARQUITECTES, SCP

CO-CREANT LA
PLAÇA

Javier Fernández Ponce

PORTA
LIMITLESS
PARC OBERT

UTE SCOB ARQUITECTURA I
PAISATGE, SLP - NITIDUS
ARQUITECTES, SLP
UTE ISABEL BENNASAR FELIX CORINA DINDAREANU
BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCQ,
S.L.P.

SEGON.- CONCEDIR una menció especial a la proposta PARC OBERT (presentada com a
proposta 6), la qual, sense haver estat escollida com a la millor, ha generat el major nombre
de discussions i debats en el si del Jurat, tant pel seu atreviment com pel seu rupturisme.

De conformitat amb allò previst a l’article 40 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, contra l’acord d’adjudicació es podrà interposar Recurs Especial de Contractació davant
del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, dintre del termini de quinze dies hàbils següents comptats a partir del dia següent a la
remissió de la resolució d’adjudicació. El recurs especial tindrà caràcter potestatiu.
Tot aquell que es proposi interposar un recurs especial haurà d’anunciar-ho prèviament mitjançant un escrit on especifiqui l’acte del
procediment que serà objecte del mateix. Aquest escrit s’haurà de presentar davant de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, en el
termini de 15 dies hàbils abans esmentats.
En el supòsit que no s’opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós
administratius de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a aquell en el que es rebi la notificació de l’adjudicació,
d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.

TERCER.- ADJUDICAR al licitador BARRIO PERAIRE ARQUITECTES, SCP (amb lema
BIÒTOP) el CONCURS DE PROJECTES DELS SERVEIS RELATIUS A LA REDACCIÓ DE
L’AVANTPROJECTE DE LA REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA SÓLLER I L’AMPLIACIÓ DE
L’EQUIPAMENT EXISTENT A LA MATEIXA PLAÇA, AL BARRI DE PORTA, AL DISTRICTE
DE NOU BARRIS, A BARCELONA,
AIXÍ COM POSSIBLE ADJUDICACIÓ DELS
POSTERIORS TREBALLS RELATIUS A LES OBRES DE REURBANITZACIÓ (ESTUDI DE
SEGURETAT I SALUT, MEMÒRIA AMBIENTAL, PROJECTE EXECUTIU I ASSISTÈNCIA
D’AUTOR EN OBRA), AIXÍ COM ELS TREBALLS RELATIUS A LES OBRES D’EDIFICACIÓ
(PROJECTE BÀSIC, LLICÈNCIA AMBIENTAL, ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT,
MEMÒRIA AMBIENTAL, PROJECTE EXECUTIU, PROJECTE D’INSTAL•LACIONS,
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA, DIRECCIÓ D’OBRA I LIQUIDACIÓ D’OBRA) – 055.1619.046
per un import de QUARANTA MIL SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUINZE
CÈNTIMS (40.745,15 €), IVA exclòs, i un termini d’execució de VUIT (8) SETMANES d’acord
amb l’informe tècnic de valoració de la proposta tècnica de data desembre de 2016, que
s’accepta i que correspon als treballs de redacció de l’Avantprojecte.

QUART.- NOTIFICAR aquesta Resolució a tots els licitadors.

CINQUÈ.- ORDENAR la PUBLICACIÓ del present acord a la Plataforma de Contractació de
la Generalitat de Catalunya, així com la publicació al DOUE de la formalització del contracte,
quan aquesta s’hagi produït”

De conformitat amb allò previst a l’article 40 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011, pel que s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, contra l’acord d’adjudicació es podrà interposar Recurs Especial de Contractació davant
del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, dintre del termini de quinze dies hàbils següents comptats a partir del dia següent a la
remissió de la resolució d’adjudicació. El recurs especial tindrà caràcter potestatiu.
Tot aquell que es proposi interposar un recurs especial haurà d’anunciar-ho prèviament mitjançant un escrit on especifiqui l’acte del
procediment que serà objecte del mateix. Aquest escrit s’haurà de presentar davant de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, en el
termini de 15 dies hàbils abans esmentats.
En el supòsit que no s’opti per aquesta via, es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats contenciós
administratius de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent a aquell en el que es rebi la notificació de l’adjudicació,
d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.

