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       (Exp. C-43/2018)  
 
Preguntes i sol·licitud d’aclariments relatius a la licitació del “Concurs públic per a 
l'arrendament d'un local per ubicar-hi la seu de l'autoritat del transport metropolità” 
 

 
- Sent la renda màxima 16,50 €/m²/mes, aquest import inclou les despeses de 

comunitat? Pel Plec entenem que l’IBI si que aniria apart. 
 
La renda màxima de 16,50 €/m²/mes no inclou les despeses de comunitat. 
Altrament, l’assumpció dels imports corresponents a l’IBI es preveuen com un 
dels criteris de valoració objectiva de l’oferta econòmica. 
 

- A nivell de superfície és diu que la base de cotització serà la superfície útil del 
local però és practica habitual del mercat d’oficines que la base econòmica és la 
superfície bruta llogable, és a dir, la superfície privativa amb percentatge de 
repercussió de zones comuns de planta i d’edifici. En els cas de presentar els 
edificis d’oficines seria aquesta la base econòmica, hi hauria algun inconvenient? 
 
La base de referència per aquesta licitació és la de superfície en metres quadrats 
útils per tal de descartar locals amb espais (com per exemple: terrasses molt 
grans), que també compten dins del percentatge, però que no es poden utilitzar 
com a espai d’oficina.  

 
- Tenim dos propietats  que per localització i requeriments tècnics compleixen amb 

el plec però  excedeixen  la quantitat màxima aprovada. Recomaneu que de 
totes maneres ens presentem a la licitació? 
 
Per tal de presentar oferta en aquesta licitació cal complir amb els requisits 
establerts en els plecs de clàusules administratives i en el plec de prescripcions 
tècniques. En cas contrari, l’oferta presentada no podrà ser objecte de valoració. 
 

- Si la resposta anterior es positiva, a nivell contractual voldrien matissar alguns 
aspectes del contracte. Seria possible  la presentació per posteriorment negociar 
el clausulat del contracte? 

El model de contracte és un annex dels plecs de clàusules administratives i per 
tant es considera com a part de la documentació del procediment de contractació 
pública i no és objecte de negociació.  




