
 

 

RESPOSTES A LES CONSULTES REALITZADES DURANT EL PER ÍODE DE 
LICITACIÓ EN RELACIÓ A L’EXPEDIENT 124/2017. 

ACTUALIZACIÓ 20 D’OCTUBRE DE 2017  

 

CONSULTA Nº 4 

Empresa que realitza la consulta: Cáceres Arquitect ura, S.C.P. 

17 d’octubre de 2017 – contractacio@consorcibesos.c at 
 

C4.- Referent al concurs de "Redacció dels Projecte s Bàsic i Executius del Parc del 
Campus Diagonal-Besòs i la seva connexió amb: la Ra mbla de la Mina, el Parc de la Pau i 
la Plaça del Fòrum, de Sant Adrià de Besòs, i de l’ Estudi de Seguretat i Salut; així com la 
direcció facultativa de les obres i coordinació en matèria de seguretat i Salut", amb 
expedient 124/2017.  

Veient l'import de la licitació (120.661,16 €) i la  forma de pagament establerta: 
 

•  20% al lliurament del pla de treball. 
•  30% a l'entrega del projecte bàsic. 
•  30% a l'entrega dels projectes executius. 
•  20% a la finalització de les obres. 

 
Els honoraris per la realització de la Direcció d'O bra, la Direcció d'Execució i la 
Coordinació de seguretat i Salut serien només de 24 .132€, sense tenir en compte la baixa 
a realitzar. 
 
Per tant, ens podeu aclarir si també es objecte del  contracte la DEO (Direcció 
d'Execució)?  
 
 
R4.-  “ En relació a la seva consulta l'informem que l’objecte de la licitació, tal i com s’estableix 

en els plecs  de clàusules administratives particulars, és la redacció del projecte bàsic i dels 

projectes executius del Parc Campus Diagonal-Besòs i la seva connexió amb Rambla de la Mina; 

de l’Estudi de Seguretat i Salut i l’assumpció de la Direcció de l’execució de les obres així com la 

coordinació de seguretat i salut, fins a la recepció de les obres.  En el mateix sentit, en els plecs 

tècnics, s’especifica que l’adjudicatari haurà d’assumir les tasques inherents a la direcció 

d’obra, a la direcció d’execució i les tasques de coordinador de seguretat i salut. En 

conseqüència, sí es troba inclòs dins l’objecte del contracte la direcció d’execució”.  

 
 
  
 
 


