
 

 

 

 

RESPOSTES A LES CONSULTES REALITZADES DURANT EL PERÍODE DE 
LICITACIÓ EN RELACIÓ ALS EXPEDIENTS, 110/2017 I 111/2017. 

ACTUALIZACIÓ 03 – 14 DE SETEMBRE DE 2017 

 

CONSULTA Nº 1 
Empresa que realitza la consulta: DATAAE 
29 d’agost de 2017 – contractació@consorcibesos.cat 
 

C1.- En relació al sobre núm. 1, tan sols cal presentar la declaració de l’Annex 1? La 
solvència econòmica i tècnica i la resta de documentació administrativa només la 
presentarà el licitador adjudicatari? 

R1.-  Els PCAP especifiquen clarament en la seva clàusula 10.1 que en el sobre número 1 
únicament s'ha de presentar l'Annex 1 i en cas d'UTE's l'Annex 2 també. Tal com indiquen els 
plecs, amb posterioritat, l'òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta 
econòmicament més avantatjosa per tal que aporti la documentació relativa a la capacitat 
d'obrar i solvència. 

C2.- Podem presentar-nos als 3 concursos? Enlloc veiem que no es pugui fer, però a 
vegades, altres entitats ens han fet triar entre un dels concursos en licitació (quan se 
n’han convocat més d’un a la vegada) 

R2.- Us podeu presentar als 3 concursos, no hi ha cap restricció en els plecs al respecte. 

 
C3.- Ens podríeu aclarir la fórmula de la oferta econòmica (no es veu prou clar) 
  
Punts = N x (preu tipus concurs - preu que s’’avalua)          
                    (preu tipus concurs – preu projecte més barat) 
  
El símbol (=) és correcte? 
La N = 51? 
El preu tipus concurs és el preu de sortida? 
 

R3.- En relació a la fórmula per a calcular la puntuació de la proposta econòmica, aclarir: 
- El símbol = és correcte 
- la N=51 (puntuació màxima)  
-el preu tipus del concurs és l'import de la licitació que figura en els plecs. 

 

 



 

C4.- Hi ha una incongruència econòmica en els imports dels dos carrers. L’import PEC + 
IVA del plec tècnic no és igual a l’import PEC + IVA de l’avantprojecte. Succeeix en 
concurs del carrer Oristà i en el de Torrent Tapioles. 
 
Ja ens confirmareu quin és l’import correcte. 
 

R4.- L'import correcte és el que figura en els plecs tècnics. Els imports dels avantprojectes, 
donada la naturalesa del document, són purament orientatius, però no resulten vinculants.  

 

C5.- Els termini de redacció són ajustats... però en els concursos dels carrers, concreteu 
que cal presentar directament un projecte executiu i en el del pont, cal presentar 
prèviament un bàsic i posteriorment un executiu, amb un termini total de 3 setmenes. És 
així? 

R5.- El termini de redacció establert en els nous plecs publicats ja s'indica que el termini màxim 
per a la redacció dels projectes és de 3 mesos a comptar a partir de la signatura del contracte. 

 

C6.- Respecte els honoraris de sortida dels dos carrers, ens ha sorprès que sent PEM de 
construcció força diferents, els honoraris siguin pràcticament iguals. Hi ha alguna 
explicació? Entenem que les feines a fer no són diferents... 
 

R6.-  Els honoraris de cadascun dels projectes i de la direcció d’obra s’han calculat en funció de 
les especificitats de cadascun dels projectes, l’un, el de connexió dels carrers Oristà i Bosc de 
Montcada i Reixac i arranjament d’un talús, és un projecte bàsicament paisatgístic, mentre que 
l’altre, de perllongament del carrer Torrent Tapioles, és un projecte pròpiament d’urbanització, 
per a la implantació de serveis urbanístics.  

 
 
CONSULTA Nº 2 
Empresa que realitza la consulta: DATAAE 
31 d’agost de 2017 – contractació@consorcibesos.cat 
 

C1.- Quan a les feines a realitzar en el plec tècnic s’estableixen unes feines que en 
l’administratiu no s’especifiquen (en dos dels concursos). 
  
Concurs Tapioles: 
Plec administratiu  P. Exe, DO i ESS 
Plec tècnic  a part també s’afegeix l’aixecament topogràfic, però em el plec 
administratiu no s’esmena 
  
Concurs pont: 
Plec administratiu  P. Bàsic i Executiu, DO i ESS 
Plec tècnic  a part també s’afegeix l’estudi geotècnic, però en el plec administratiu no 
s’esmena 
 

 
 



 

R1. Quant a la relació concreta de les tasques encomanades, cal estar al contingut dels plecs 
de prescripcions tècniques que concreten l’objecte de la licitació i les prestacions que 
s’encarreguen, de manera que expressament s’inclou: 

- en la licitació dels serveis de redacció dels projectes bàsic i executiu i direcció d’obra del 
nou pont sobre el ferrocarril a l’Av. Puig de Jorba, la realització també d’un estudi geotècnic 
de l’àmbit (“El Projecte Executiu haurà de desenvolupar l’opció escollida en el Projecte Bàsic, donant 
resposta a les dificultats d’execució en obra, i preveient la reposició de tots els serveis afectats en 
l’àmbit. A més haurà d’incloure la realització d’un estudi geotècnic específic pera l’opció finalment 
escollida”, pàg. 3, Plecs Prescripcions Tècniques). Per tant, és objecte del contracte la 
redacció del projecte bàsic i executiu del nou pont, juntament a l’estudi geotècnic de l’àmbit, 
la redacció de l’estudi de seguretat i salut així com la direcció d’obra posterior.  

- en la licitació dels serveis de redacció del projecte executiu i de direcció d’obra de 
perllongament del carrer Torrent Tapioles, la realització d’un aixecament topogràfic 
(“L’Adjudicatari del present encàrrec serà el responsable de fer l’aixecament topogràfic de l’àmbit i de 
redactar el Projecte Executiu i l’Estudi de Seguretat i Salut, tenint en compte el marc de requeriments, 
el marc econòmic, i el planejament, i la normativa actual que li és d’aplicació”, pàg. 4, Plecs de 
Prescripcions Tècniques). Per tant, és objecte del contracte, la redacció d’un projecte 
executiu de l’obra d’urbanització, previ aixecament topogràfic de l’àmbit, i l’estudi de 
seguretat i salut així com la posterior direcció d’obra.  

 
 
 
 
CONSULTA Nº 3 
Empresa que realitza la consulta:  
14 de setembre de 2017 – contractació@consorcibesos.cat 
 

C1.- Desconeixem a quina línia pertany la via de ferrocarril dins l’àmbit d’actuació. Pel 
que hem pogut esbrinar, es tracta d’una línia auxiliar de Rodalies R2, i per tant la 
freqüència d’ús és força baixa. A més també hem vist alguna noticia que informa sobre 
el soterrament de la línia R2 des del camp del Racing de Vallbona fins l’estació de 
Montcada Bifurcació, i el canvi de traçat d’una línia auxiliar que divideix els camps de la 
ponderosa, per tant suposem que és la mateixa línia tot i que entenem que l’actuació no 
afectarà l’àmbit de projecte? 

R1.- Es tracta d'una línia auxiliar de maniobres i d'accés a la platja de vies dels tallers de Renfe 
a Montcada i Reixac. 
  
La futura configuració de la xarxa ferroviària arran del soterrament de la R2 no afectarà aquesta 
línia auxiliar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
CONSULTA Nº 4 
Empresa que realitza la consulta: BATLLE I ROIG ARQUITECTURA, SLP 
14 de setembre de 2017 – contractació@consorcibesos.cat 
 

C1.- Referent a la solvència tècnic-administrativa que demana el plec (llistat de projectes, cv, 
SOLVÈNCIA ETC...) entenc que no s’ha de presentar,  si s’omple l’annex que figura al projecte. 

Em podreu indicar si tal i com diu el plec a la documentació administrativa nomes cal el 
document annex??? 

R1.- En els diferents plecs del contractes en licitació s’estableix que en el sobre 1 únicament 
s’hi haurà d’adjuntar la declaració responsable sobre compliment dels requisits de capacitat i 
solvència tècnica- professional i econòmico –financera exigits, de conformitat a annex 1. En cas 
de voler comparèixer com a UTE, també s’hi haurà d’afegir declaració de compromís d’UTE, de 
conformitat a annex 2.  

En qualsevol cas, el licitador proposat per a l’adjudicació haurà d’acreditar el compliment dels 
criteris de solvència i capacitat, aportant la documentació enumerada als PCAP 

 
 
 
 
CONSULTA Nº 5 
Empresa que realitza la consulta: SBS Simon y Blanco SLP 
14  de setembre de 2017 – contractació@consorcibesos.cat 
 

C1.- Respecte al Model de Proposta econòmica de l'Annex núm.3 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de les licitacions amb núm. d'expedient 110/17 i 111/17, el termini 
de presentació de les quals finalitza avui, aclarir un dubte: 
 
En la cel·la de la taula on hi posa Preu (1), s'ha d'expressar la proposta econòmica AMB o 
SENSE IVA (IVA inclòs o IVA exclòs)? 

R1.- L’oferta ha de realitzar-se sense l’IVA (IVA exclòs), que haurà de consignar-se com a 
partida independent, de conformitat al model de proposta econòmica dels PCAP.  

 
 
 


