QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE PER A LA IMPLANTACIÓ
DEL COMPROMÍS PER A LA SOSTENIBILITAT TURÍSTICA DE LES COMARQUES
DE BARCELONA BIOSPHERE 2020
EXPEDIENT. 197/2020
A. Objecte
Descripció del objecte: Implantació del Compromís per a la Sostenibilitat Turística
comarques de Barcelona Biosphere 2020 d’acord amb el conveni Cambra-Diputació.
Necessitat que es satisfà: assessorament individualitzats a les entitats i verificacions de
millora.
Divisió en lots: Si. Total de 11 lots.
Els licitadors es poden presentar als lots que vulguin tenint en compte però que el
número de lots màxim a adjudicar per licitador serà de dos.
En el cas que un licitador obtingui la millor puntuació en més de dos lots, l’adjudicació
es portarà a terme en base a la priorització que el propi adjudicatari haurà definit
prèviament per cadascun dels lots en que presenti oferta.
Codi CPV: 790000004
B. Dades econòmiques
B1. Pressupost de licitació: El pressupost màxim de licitació és de 132.699,30 euros
(IVA inclòs).
Lots
Lot 1: Anoia
Lot 2: Bages
Lot 3: Baix Llobregat
Lot 4: Berguedà
Lot 5: Garraf
Lot 6: Maresme
Lot 7: Moianès
Lot 8: Osona-Vic
Lot 9: Penedès
Lot 10: Vallès Occidental
Lot 11: Vallès Oriental
Total

Import màxim
(iva Inclòs)
4.290.0€
8.712.9€
18.865,5€
11.272.5€
15.817.2€
28.547,4
1.809,3
12.410,4
13.523,4
7.521,0
9.929.7
132.699,30

1

B2. Valor estimat del contracte:

El valor estimat del contracte és de 132.699,30
euros (IVA inclòs).

B3. Facturació:

El preu del contracte serà objecte de facturació total
abans del 31 de març de 2021 a requeriment de la
Cambra. El pagament es farà efectiu per part de la
Cambra via transferència bancària amb data
màxima de 30 dies des de la data de la factura en
dia 25.

C. Termini de durada del contracte
Termini de durada:

El termini màxim per a l’execució del contracte és des del dia de
la seva signatura i fins el 31 de març de 2021.

Possibilitat de pròrrogues i termini: NO
D. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació:

Obert

Procediment d’adjudicació:

Procediment obert i adjudicació per l’aplicació de
més d’un criteri de valoració.
No.

Tramitació electrònica:

E. Solvència i classificació empresarial
E1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional
- La justificació de la solvència econòmica i financera: No s’exigeixen.
- La solvència tècnica o professional serà justificada pels mitjans següents:


Relació dels principals serveis efectuats durant els últims 3 anys, que inclogui
import, dates i destinataris públics o privats, amb un mínim d’un servei de
característiques similars a les de l’objecte d’aquest contracte



Els serveis efectuats entorn al Compromís per a la Sostenibilitat Turística
Biosphere comarques de Barcelona s’acreditaran mitjançant certificats expedits
o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic o quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat
expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de
l’empresari.



Declaració de la plantilla mitja anual del sol·licitant i de la seva experiència
professional.



CV dels membres de l’equip de treball destinats al projecte i el percentatge de
dedicació de cada membre.
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S’haurà d’incorporar una copia de l’acreditació de implantador/a en Compromís
per a la Sostenibilitat Turística Biosphere de les comarques de Barcelona vigent
(2019) dels components de l’equip que es presentin en la proposta.

F. Composició de la Mesa de Contractació i òrgan de contractació
President: Xavier Ricart (Cambra de Comerç de Barcelona)
Vocals: Xavier Font
(Diputació de Barcelona)
Vanesa Mas
(Diputació de Barcelona)
Manel Cuesta (Cambra de Comerç de Barcelona)
Mª Victòria Silberstein (Cambra de Comerç de Barcelona)
L’òrgan de contractació és el Comitè Executiu de la Cambra
G. Criteris d’adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu per a cada lot seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen,
d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’aquests:
Sobre una puntuació màxima de 100 punts es distribuirà la puntuació de la següent
forma:
1. Criteris que depenen d’un judici de valor (80 punts) corresponents a la valoració
de l’oferta tècnica (Documentació a incloure al sobre 2) d’acord amb els criteris
fixats a l’Annex II.
Una vegada realitzada la valoració de les ofertes tècniques contingudes al sobre
2, quedaran excloses aquelles que obtinguin una puntuació total inferior a 55
punts.
2. Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica (20 punts): documentació
a incloure al sobre 3 segons el model de l’Annex III:
En relació a la proposta econòmica, el licitador que ofereixi la xifra més baixa
rebrà la màxima puntuació. A la resta de proposicions, la proposta es valorarà
de forma directament proporcional respecte a aquesta xifra més baixa, d’acord
amb la fórmula següent:
P=(20 x M) / Oferta
On P és la puntuació obtinguda, M és l’oferta mínima i Oferta és l’oferta
corresponent al licitador que es valora.
Per a cada lot, s’ordenaran les propostes per ordre de puntuació total, establint-se
d’aquesta forma la millor oferta qualitat-preu.
Cas que un mateix licitador hagi quedat primer en més de dos lots, s’adjudicarà per
l’ordre de priorització que el propi licitador hagi establert, d’acord amb la declaració
prevista a l’Annex IV. Un cop completats els dos lots, la resta de lots s’adjudicaran a la
següent millor oferta presentada d’acord amb l’ordre en que s’hagin classificat d’acord
amb la puntuació total, sempre i quan s’acompleixi la limitació de dos lots adjudicats.
L’Annex IV s’haurà de presentar en un sobre 4, únic per a cada licitador, el qual s’obrirà
públicament el mateix dia que s’efectuï l’obertura del sobre 3.
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H. Presentació de les ofertes
Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal 452, 4a planta – Barcelona (08006)
Data límit: 17 de juny de 2020
Hora límit: 13h
Format: A través de quatre (4) sobres en format paper que s’anomenaran Sobre 1, 2, 3
i 4.
Els sobres 1 i 4, seran únics per a cada licitador.
El sobre 2 i 3 seran individuals per a cada lot presentat.
El sobre 2 també haurà de contenir l’oferta tècnica en suport digital mitjançant usb.
I. Obertura del/s sobre/s 3 de proposta econòmica i del sobre 4 d’ordre de
priorització.
S’indicarà la data al perfil del contractant de la Cambra o per correu electrònic.
http://www.cambrabcn.org/qui-som/transparencia-i-perfil-del-contractant/perfil-delcontractant/licitacions-en-curs
J. Criteris per a la determinació de l’existència d’ofertes anormalment baixes:
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme
en funció dels límits i paràmetres següents:
1. Si concorre un sol licitador, es considerarà anormalment baixa l’oferta econòmica que
sigui un 25% més baixa que el preu de sortida del lot (sense IVA).
2. Si concorren dos licitadors, es considerarà anormalment baixa l’oferta econòmica que
sigui inferior en més d’un 20% a la de l’altra oferta.
3. Si concorren tres o més licitadors, es considerarà anormalment baixa l’oferta
econòmica que sigui inferior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de totes les ofertes
econòmiques presentades.
K. Garantia provisional
No s’exigeix
L. Garantia definitiva
No s’exigeix
N. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com adjudicatàries
No s’exigeix altra documentació
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O. Subcontractació i cessió del contracte
O.1. Subcontractació:
Sí, caldrà presentar en el sobre 1 una declaració del representant del licitador indicant
la relació de personal i la part o parts del contracte que l’empresari té el propòsit de
subcontractar i la identificació dels subcontractistes. També en aquest sobre 1 s’haurà
d’ajuntar la declaració responsable signada pel representant legal del subcontractista de
compliment de les condicions establertes per contractar i dels requisits previs segons
model de l’Annex I.
O.2. Cessió del contracte
L’adjudicatari no podrà cedir ni total ni parcialment el contracte a un tercer sense
l’autorització expressa i per escrit de la Cambra.
P. Modificació del contracte.
No es contemplen
Q. Condicions especials d’execució
Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen. El
contractista haurà de:


Garantir la afiliació i l'alta en la Seguretat Social de les persones treballadores
destinades a l'execució del contracte.



Garantir el pagament en temps i forma dels salaris del personal adscrit al
contracte.



Garantir que el salari de les persones adscrites a l’execució del contracte siguin
iguals per a dones i homes en aquelles categories/grups professionals
equivalents.

Amb efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació,
quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar
aquests compliments.
R. Informació i dubtes
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’hauran de realitzar per escrit a la
següent adreça de correu electrònic: licitacions@cambrabcn.org, com a molt tard TRES
(3) dies hàbils abans de que finalitzi el termini per a presentar les ofertes.
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