INFORME DE NECESSITAT DEL CONTRACTE MENOR AMB CONCURRÈNCIA

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Dades del contracte
Orgànic:1421
Programa: 33313
Expedient : C220002115
Contracte: 22001824
Procediment: Menor
Concurrència: SI
Qualificació: Serveis/Subministraments
CPV: 92521000-9
Ús de sistemes d’informació: NO
Pòlissa de responsabilitat Civil: NO
Tècnic responsable del contracte: CARMEN CAZALLA OCAÑA
Objecte:
Iniciar expedient per a la recerca, coordinació, compra, transport, desmuntatge i muntatge
d’elements mobles per a la museïtzació de les Cases Barates del Bon Pastor, dins el projecte
de restitució de les mateixes segons les èpoques definides pel comissari en col·laboració
amb l’equip de treball i definides com a: casa1 1929-1952 “Escassetat”; casa 2 1953-1974
“Desenvolupament”; casa 3 1975-1993 “Reforma”; casa 4 1994-2017 “Diversificació”. El
element moble que s’ha de comprar és per què no s’ha trobat a les cases i es considera
imprescindible per poder restituir-les d’acord al relat històric elaborat pel discurs del
comissari i la direcció del museu.
Pressupost de licitació (IVA inclòs): 17.847,50 €
IVA tipus 21%: 3.097,50 €
Pressupost net (sense l’IVA): 14.750,00 €
Aquest pressupost net no pot ser superat per l´oferta del licitador.

Antecedents
L’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), mitjançant la Direcció de Memòria, Història i
Patrimoni (Museu d’Història de Barcelona), amb la col·laboració del Districte de Sant Andreu,
l’Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona, el Pla de Barris, l’Associació de Veïnes i
Veïns de Bon Pastor i la producció de BIMSA, lidera el projecte de recuperació d’una illa
d’habitatges de les Cases Barates del Bon Pastor, que es convertirà en equipament de barri i
espai museístic. L’illa està formada per 1 habitatges dels quals es museïtzaran vuit cases:
quatre mostraran l’evolució de les cases en diferents per odes i les altres quatre seran espais
expositius que serviran per explicar, a partir de l’habitatge obrer, la història de Barcelona des
del Bon Pastor.
El Museu d’Història de Barcelona, és l’entitat protagonista en el seguiment del projecte de
recuperació patrimonial del conjunt arquitectònic i de la museïtzació de les cases que comporta
una feina intensa de discurs museològic i museogràfic, producció d’elements i producció
expositiva.

El document original ha estat signat electrònicament per:
PASCUAL BAYARRI VALCARCEL el dia 21/06/2022 a les 13:41, que dóna el vistiplau;
Sr/Sra JOAN ROCA ALBERT, Cap de Departament, el dia 21/06/2022 a les 13:46, que informa;
Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 21/06/2022 a les 13:56, que informa.
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En aquest sentit, cal fer la recerca, coordinació, compra, transport, desmuntatge i muntatge
d’elements mobles necessaris per a completar la col·lecció de les Cases Barates,
imprescindibles per construir i donar forma al projecte museístic de restitució de les Cases
Barates del Bon Pastor, costat Barnola”. S’ha de tenir en compte que els elements han de ser
tractats com a elements patrimonials i elements que seran d’exposició permanent a l’espai.
Descripció de l’objecte. Prescripcions tècniques
El servei a contractar serà per les tasques de recerca, coordinació, compra, transport, desmuntatge i
muntatge d’elements mobles per a la museïtzació de les Cases Barates del Bon Pastor, dins del
projecte de restitució de les mateixes segons les èpoques definides pel comissari en
col·laboració amb l’equip de treball i definides com a: Casa 1 (1929-1952, “Escasedat”); Casa 2
(1953-1974, “Desenvolupament”); Casa 3 (1975-1993, “Reforma”); Casa 4 (1994-2017
“Diversificació”). Inclou les següents tasques:
-

Recerca, per èpoques, dels mobles i elements d’acord amb el discurs museològic.
Coordinació de les fases del procés
Compra dels elements
Transport
Desmuntatge, si cal, i muntatge a magatzem

El contracte ha d’incloure el vehicle o vehicles, un mínim de dos operaris per cada transport,
amb transpalets, eines de muntatge i desmuntatge, palets i material de condicionament a l’espai
sota la supervisió del responsable de restauració.
Lloc de realització de la prestació
La prestació es realitzarà en diferents espais dins la ciutat de Barcelona.
Inici de les prestacions i termini d’execució
S’iniciarà la prestació a partir de la data d’adjudicació i la data de finalització de la prestació no
podrà ser posterior al 31 de desembre de 2022.
Criteris de solvènvia tècnica o professional
D’acord amb la previsió dels articles 5 i
LCSP, l'activitat de les empreses licitadores que
siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti dels
seus respectius estatuts o regles fundacionals. Les empreses licitadores han de disposar d'una
organització amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Així mateix,
hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible
per a la realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte.
L’empresa haurà de comptar per tal de realitzar la tasca de coordinació, recerca, localització i
gestió de la compra dels elements per a la col·lecció contemporània, d’acord amb els criteris de
l’equip de treball, amb un tècnic expert en el projecte Bon Pastor, segons Annex I.
És condició imprescindible per a participar en la licitació que l’empresa tingui els certificats
ISO 27001:2013, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO45001:2018 per a les següents
activitats: transport, mudança, emmagatzematge, depòsit i guardamobles, tractament
documental, digitalització, custòdia i destrucció.
Els licitadors que no acreditin la solvència tècnica en la forma sol·licitada quedaran exclosos de
la licitació i no es consideraran les seves proposicions econòmiques. L’empresa proposada com
a adjudicatària haurà d’acreditar abans de l’adjudicació, els requisits de solvència establerts en
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1/ Pel preu ofert, fins a 70 punts
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible,
és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de licitació, i a la resta
d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula
establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de
juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny:

Es defineixen els següents l mits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors
anormals o desproporcionats: un diferencial del 10% per sota la mitjana de les ofertes
presentades, o en el cas d’un únic licitador, del 15% respecte el pressupost net de licitació.
Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors
considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni d’aplicació, a l’efecte de
verificar l’adequació de l’oferta als costos salarials, es podrà requerir informe tècnic
complementari de l’òrgan de representació de les persones treballadores o d’una organització
representativa del sector.
2/ Comptar amb un camió amb plataforma en cas necessari, 10 punts.
3/ Aportar un pla que detalli els recursos tècnics que l’empresa utilitzi per a la cura
patrimonial dels objectes a recollir, 20 punts
Total criteris objectius: 70+10+20
Tramesa d’ofertes
El licitador haurà d’enviar les seves ofertes mitjançant
al
portal
de
Contractació:
(https://licitacions.bcn.cat/). No s’admetrà cap altre forma d’enviament o lliurament de
l’oferta.
L’oferta s´haurà d´emplenar segons el model de presentació d’ofertes que s’adjunta. L’oferta
haurà d’estar degudament signada per l´empresa licitadora.
Termini de presentació de les ofertes
Per a la contractació menor amb lliure concurrència el termini de presentació de les ofertes serà
com a m nim de 5 dies hàbils des de la data d’enviament de petició d’oferta.
Notificació de l’adjudicació
L’adjudicació del contracte es notificarà a l’interessat i es publicarà de forma agregada en el
Perfil de Contractant d’acord amb allò previst a l´article 3.4 de la LCSP.

El document original ha estat signat electrònicament per:
PASCUAL BAYARRI VALCARCEL el dia 21/06/2022 a les 13:41, que dóna el vistiplau;
Sr/Sra JOAN ROCA ALBERT, Cap de Departament, el dia 21/06/2022 a les 13:46, que informa;
Sra. Lluisa Pedrosa Berlanga, Directora, el dia 21/06/2022 a les 13:56, que informa.

3

