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ESMENA A L’ANUNCI DE LICITACIÓ - PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES - QUE 
CONSTA EN LA PÀGINA WEB PERFIL DEL CONTRACTANT PELS SERVEIS DE 
DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA, DE REDACCIÓ, APROVACIÓ I SEGUIMENT DEL 
PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT (Lot 1) I DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I 
SALUT EN FASE D'EXECUCIÓ (Lot 2) DE LES OBRES DEL NOU EDIFICI DE LA 
FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON -INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
 
 
 
 
2020-057 SERVEIS DE DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA  CONTROL DE QUALITAT I 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ D’OBRA 
 

I. Que, davant les consultes d’algunes empreses interessades, s’ha advertit en un dels 
extrems de l’anunci de licitació – PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, la 
necessitat de descriure de manera més detallada la documentació que les empreses 
licitadores hauran d’aportar al sobre 3 per així evitar futures errades i per garantir la 
correcta consecució del servei. 

 
II. Que, mitjançant el present document, es procedeix a deixar constància de l’esmentat 

aclariment i a complementar l’anunci de licitació – PLEC DE PRESCRIPCIONS 
TÈCNIQUES - que consta en la pàgina Web de la Fundació, concretament que les 
OFERTES TÈCNIQUES hauran d’estar contingudes en el SOBRE 2, per el que volem 
esmenar un error en el punt “Clàusula 10. Criteris de Valoració” i el punt “Clàusula 13. 
Criteris de Valoració”, en el sentit d’addicionar i matisar el mateix procedint a consignar el 
present epígraf: 

 
 

LOT 1 

 
   

10.1. Criteris avaluables de forma automàtica (52 punts) 

 

10.1.1. Oferta econòmica, SOBRE 3 (fins a 42 punts): 

L’oferta econòmica es valorarà de forma automàtica de conformitat amb la fórmula següent:

 P(N) = M x (2-N/B) 

  P(N): Puntuació de l’oferta N 

  M: Puntuació màxima possible 

  B: Millor oferta presentada (oferta més econòmica admesa) 

  N: Oferta a valorar 

 
 
* Delimitació ofertes presumptament anormals o desproporcionades 
 

Essent el preu ofertat (Oferta Econòmica, Sobre C) un dels criteris objectius que han de servir 
de base per la adjudicació, es considerarà, com a desproporcionada o temerària, tota 
proposició que estigui un 10% per sota de la mitjana aritmètica del conjunt de les ofertes 
econòmiques rebudes per part dels licitadors. Sense perjudici de la facultat de l’òrgan de 
contractació d’apreciar, no obstant, previs informes adequats i la audiència de l’adjudicatari. 
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10.1.2. Experiència del licitador, SOBRE 2 SOBRE 3 (fins a 10 punts) 

 

Experiència del licitador en la Direcció d’Execució d’Obra en obres de l’àmbit sanitari o 

de recerca de superfície superior a 5.000 m2 en els últims 15 anys. 

 

Participació en 4 obres o més 10    punts 

Participació en 3 obres  7,5   punts 

Participació en 2 obres  5      punts 

Participació en 1 obra 2,5   punts 

 
L’acreditació de l’experiència es durà a terme mitjançant certificat expedit o visat per l’òrgan 
competent, en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant certificat o 
declaració de l’empresari. Aquests certificats o declaracions hauran d’identificar clarament 
l’adjudicatari dels treballs de Direcció d’Execució, indicar l’import, les dates i el lloc d’execució 
dels treballs i es precisarà si, aquests, es van dur a terme a satisfacció del contractant. 

 

 
 

LOT 2 
 

13.1. Criteris avaluables de forma automàtica ( fins a 52 punts) 

 

13.1.1. Oferta econòmica, SOBRE 3 (fins a 42 punts): 

L’oferta econòmica es valorarà de forma automàtica de conformitat amb la fórmula següent:  

 

P(N) = M x (2-N/B) 

  P(N): Puntuació de l’oferta N 

  M: Puntuació màxima possible 

  B: Millor oferta presentada (oferta més econòmica admesa) 

  N: Oferta a valorar 
 
 
 
 
 
* Delimitació ofertes presumptament anormals o desproporcionades 
 

Essent el preu ofertat (Oferta Econòmica, Sobre C) un dels criteris objectius que han de servir 
de base per la adjudicació, es considerarà, com a desproporcionada o temerària, tota 
proposició que estigui un 10% per sota de la mitjana aritmètica del conjunt de les ofertes 
econòmiques rebudes per part dels licitadors. 
Sense perjudici de la facultat de l’òrgan de contractació d’apreciar, no obstant, previs informes 
adequats i la audiència de l’adjudicatari. 
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13.1.2. Experiència del licitador, SOBRE 2 SOBRE 3 (fins a 10 punts) 

 

Experiència del licitador en Coordinacions de Seguretat i Salut en obres de l’àmbit 

sanitari o de recerca de superfície superior a 5.000 m2 en els últims 15 anys. 

 

Participació en 4 obres o més 10    punts 

Participació en 3 obres  7,5   punts 

Participació en 2 obres  5      punts 

Participació en 1 obra 2,5   punts 

 

 
L’acreditació de l’experiència es durà a terme mitjançant certificat expedit o visat per l’òrgan 
competent, en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant certificat o 
declaració de l’empresari. Aquests certificats o declaracions hauran d’identificar clarament 
l’adjudicatari dels treballs de Coordinació de Seguretat i Salut , indicar l’import, les dates i el lloc 
d’execució dels treballs i es precisarà si, aquests, es van dur a terme a satisfacció del 
contractant. 
 
 
 

III. S’acorda així mateix, en la mesura del possible, comunicar a totes aquelles 
empreses i persones que hagin tingut accés i s’hagin descarregat el Plec de Condicions 
Tècniques i Plec de Condicions Particulars d’aquest Procediment l’esmentada 
rectificació, als efectes pertinents. 

 
 
 
 
 
 

Barcelona a 1 de setembre de 2020. 

 

 

 

 

 

  

 

 
ORGAN DE CONTRACTACIÓ  
Dr. Lluis Rovira Pato  
President de la Comissió Delegada  
Fundació Hospital Universitari Vall Hebron- Institut de Recerca (VHIR). 
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