Divendres, 5 d'agost de 2016
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Àrea Metropolitana de Barcelona
ANUNCI
En compliment del que estableix l'article 154.2 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat
mitjançant Reial Decret Legislatiu de data 14 de novembre de 2011, es fa pública la formalització del contracte que tot
seguit es detalla:
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Àrea Metropolitana de Barcelona. Carrer 62, número 16-18 Edifici A, 08040 Barcelona. Telèfon 93 223 51
51. FAX 93 223 51 31.
b) Dependència que tramita l'expedient: Contractació.
c) Número d'expedient.: 900475/16.
d) Direcció d'Internet de perfil de contractant: https://www.amb.cat/web/amb/seu-electronica/perfil-contractant.
2. Objecte del contracte:
a) Tipus: Obres.
b) Descripció: Obres del projecte de reforma de les oficines del servei de redacció del Pla Director, al terme municipal de
Barcelona.
d) CPV (Referència de nomenclatura): 45000000-7.
g) Mitjà de publicació de l'anunci de licitació: Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i perfil de contractant.
h) Data de publicació de l'anunci de licitació: 15/02/2016.
3. Tramitació i procediment:
a) Tramitació: Ordinària.
b) Procediment: Obert.
4. Valor estimat del contracte:339.832,47 EUR.
5. Pressupost base de licitació. Import net: 339.832,47 EUR. Import total: 411.197,29 EUR.
6. Formalització del contracte:
a) Data d'adjudicació: 05/07/2016.
b) Data de formalització del contracte: 18/07/2016.
c) Contractista: CONSTRUCTORA DE CALAF S.A.U.
d) Import o cànon d'adjudicació. Import net: 277.072,35 EUR. Import total: 335.257,54 EUR.
e) Avantatges de l'oferta adjudicatària:

- Fan un reconeixement de l'indret tenint en compta la mobilitat de vehicles; (turismes, autobusos, taxis), zones
d'aparcament, contenidors de recollida, transport de les empreses properes i restriccions de pas. La mobilitat de
vianants; restaurants, accessos als edificis propers, sortida d'emergència de l'edifici E i la circulació interior de l'edifici.
- Estudien l'entorn, explicant els punts crítics i les afectacions que hi hauran. Pel que fa al edifici, estudien l'ocupació de
les diferents plantes.
- Detectant serveis existents, els quals quedaran afectats per les obres, tant les que afectaran a la pròpia planta (talls
elèctrics,...) com les que poden afectar a la resta d'edifici (sanejament, climatització..)
2. Descripció del procés d'execució de l'obra:
- Proposen dues alternatives d'implantació, amb la seva previsió d'acopia de material, l'elevació d'aquest i els seu
procediments de gestió residus.
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- Exposen detalladament el procés constructiu de cada fase, els punts crítics detectat i la gestió de prevenció de riscos
que es preveu utilitzar.
3. Pla d'obres i termini:
- Exposen els criteris de planificació assumint la possibilitat de que es produeixin parades d'obra per minimitzar les
molèsties i aplicant mesures com treballar caps de setmanes. Justificant els rendiments presentant el diagrama gantt
amb camins crítics i la justificació.
- Adjunten percentatge de la facturació prevista mensual.
- Termini d'obra ofertat és de 3,0 mesos.
4. Oferta econòmica:
- Presenten una oferta de 277.072,35 EUR abans d'IVA, que representa una baixa del 18,47%
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Barcelona, 26 de juliol de 2016
El secretari general accidental, Sebastià Grau Àvila
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