Ps Callao s/n, 08301 Mataró (Barcelona)
CIF: Q5856419F
Telf.: 93 755 09 61 - Email: info@portmataro.com

ANNEX 4 MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA
Model de proposició relativa als criteris avaluables mitjançant criteris automàtics
El/la Sr./Sra........................................................................................ amb NIF.................., en
nom i representació de l’empresa ............ amb CIF ........ ,de la qual actua en qualitat de ...
(administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat), segons
escriptura pública atorgada davant el Notari de (lloc), senyor ......, en data ..... i número de
protocol ....., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per
poder ser empresa adjudicatària del contracte “..........”
amb número d’expedient ............,
es compromet, en nom propi / en nom i representació de l’empresa/entitat…………………….
a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, d’acord amb l’oferta
següent:
a) Oferta econòmica: puntuació màxima fins a 50 punts.
Preu total de:
del que
es correspon al preu base
i ................. al IVA
b) Altres criteris automàtics
B.1 Qualitat tècnica: puntuació màxima fins a 20 punts
B.1.1 Nombre de fibres lliures a disposició: puntuació màxima fins a 10 punts
Mesures de fibres lliures a disposició per altres serveis
Fibres lliures dee 1000 m

Cal indicar un nombre de 0 a 10 amb nombre de fibres addicionals a les 12 obligatòries
de 1000 m. En el cas que no es marqui cap nombre, s’entendrà que l’empresa licitadora
no ofereix millores en les fibres lliures i rebrà zero punts en aquest criteri.
B1.2. Ampliació de la capacitat dels enregistradors: puntuació màxima fins a 10 punts
Increment de capacitat d’emmagatzematge
Increment per sobre dels 10Tb de cadascun dels 4 enregistradors

Cal indicar un nombre de Tb de 0 a 10 de capacitat de cada enregistradors per sobre dels
10 Tb obligatòris per als 4 enregistradors. En el cas que no es marqui cap nombre,
s’entendrà que l’empresa licitadora no ofereix millores de capacitat i rebrà zero punts en
aquest criteri.
B.2 Termini de garantia de funcionament: puntuació màxima fins a 9 punts
TERMINI GARANTIA DE FUNCIONAMENT
TERMINI GARANTIA DE FUNCIONAMENT
3 anys
4 anys
5 anys

opcio
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Cal marcar amb una X quina de les tres opcions ofereixen. En el cas que no ofereixin cap
de les tres opcions proposades, s’entendrà que l’empresa licitadora no ofereix ampliació
del termini de garantia de funcionament i rebrà zero punts en aquest criteri. També rebrà
zero punts en el cas que ofereixi més d’una de les opcions proposades I en cas que
ofereixi una opció diferent de les fixades
B.3 Termini de garantia dels materials: puntuació màxima fins a 9 punts
TERMINI GARANTIA DEL MATERIAL
3 anys
4 anys
5 anys

opcio

Cal marcar amb una X quina de les tres opcions ofereixen. En el cas que no ofereixin cap
de les tres opcions proposades, s’entendrà que l’empresa licitadora no ofereix ampliació
del termini de garantia dels materials i rebrà zero punts en aquest criteri. També rebrà
zero punts en el cas que ofereixi més d’una de les opcions proposades I en cas que
ofereixi una opció diferent de les fixades
B.4 Preus dels materials de recanvi: puntuació màxima fins a 7 punts
Per als materials de reposició, el percentatge de descompte respecte als preus de venda al públic
dels materials que figuren en l’Annex 6 del plec és de ..............%.
B.5 Documentació final As built: puntuació màxima fins a 5 punts
Es valorarà la metodologia de presentació de tota la documentació necessària per a la posada
en servei del circuit que faciliti el seu manteniment, segons els ítems següents:
-

Presentació d’as built en sistema BIM, d’acord amb la guia i el manual publicats per
l’Administració de la Generalitat de Catalunya:
Presentació d’as built en un sistema GIS:
Presentació d’as built en sistema gràfic convecional dwg:

Només es pot oferir una de les tres possibilitats. En cas que les empreses licitadores
ofereixen més d’una possibilitat, aquest criteri serà valorat amb 0 punts.
PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de
5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que:
Les vostres dades seran incloses a l’activitat de tractament “PROVEÏDORS”, de la qual el Consorci Port de Mataró
n’és responsable:
Identitat:
Adreça postal:
Telèfon:
Adreça electrònica:

Consorci Port de Mataró
Passeig del Callao s/n, 08301 Mataró
+34 93 755 09 61
info@portmataro.com

La finalitat del tractament és la tramitació i gestió econòmica respecte les persones proveïdores i clientela.
La base legal per al tractament de les vostres dades és en exercici de poders públics en virtut de les competències
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del responsable del tractament i d'acord amb l’estatut de constitució del Consorci Port de Mataró, publicat al DOGC
3576 de 15.02.2002 i en execució d’un contracte d’acord amb el que preveu la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
Les dades no es comunicaran a tercers, excepte al Registre públic de contractes, en virtut de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, , en els casos legalment previstos, es poden publicar al diari oficial
corresponent, a la plataforma de contractació de la Generalitat de Catalunya i al Portal de la transparència de la
Generalitat de Catalunya i a l’Agència Tributària, d’acord amb la normativa corresponent a cada impost aplicable en
cada moment.
Conservarem les vostres dades personals durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van
recollir. Un cop finalitzat, d’acord amb la normativa vigent en matèria de gestió documental i arxiu, conservarem les
dades de forma permanent amb excepció d’altres terminis previstos a les taules d’accés, avaluació i tria de les sèries
documentals que contenen aquestes dades.
En cas de no facilitar les dades sol·licitades, no podrem tractar les vostres dades i conseqüentment, no es podrà
tramitar la vostra petició.
Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, així com el dret a la portabilitat de les
dades, mitjançant un escrit adreçat al Consorci Port de Mataró o a través de l’adreça electrònica
info@portmataro.com o mitjançant la petició genèrica disponible a tràmits gencat al web www.apdcat.cat.
El Delegat de Protecció de Dades és la persona encarregada de vetllar pel dret fonamental a la protecció de dades
personals del Consorci Port de Mataró i supervisa el compliment de la normativa reguladora. La seva adreça de
contacte és dpd@portmataro.com
Podeu
obtenir
més
informació
en
relació
amb
http://portmataro.org/images/documents/proteccio-de-dades.pdf

la

conservació

de

dades

a

aquest

DECLARO:


He llegit la informació bàsica sobre protecció de dades.



Em comprometo a traslladar a les persones, les dades de les quals s’han facilitat en relació amb aquesta
contracta, la informació corresponent sobre protecció de dades.

I perquè així consti, signo aquesta declaració.
Localitat i data
Signatura del/de la representant legal
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ANNEX 5 Criteris d’adjudicació
La puntuació màxima que les empreses licitadores poden obtenir és de 100 punts, els quals es
desglossen de la forma següent:
- Oferta econòmica: 50 punts
- Altres criteris automàtics qualitatius: 50 punts
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
a) Oferta econòmica): fins a 50 punts
Es valorarà les ofertes econòmiques presentades per l’empresa. Es valorarà amb un màxim
de 50 punts l’oferta econòmica que ofereixi l’import més baix de totes les ofertes
presentades.
A la resta d’ofertes econòmiques se’ls hi aplicarà la puntuació de forma proporcional respecte
l’oferta amb un import més baix segons la següent fórmula:
50 x import de l’oferta més econòmica
Puntuació de cada oferta =
Import de l’oferta que es puntua

b) Altres criteris automàtics
B.1 Qualitat tècnica: puntuació màxima fins a 20 punts
Es valorarà les millores en les característiques tècniques del sistema de pagament que incorpori
la instal·lació per sobre de les característiques establertes en el punt segon del plec de
prescripcions tècniques particulars, d’acord amb els ítems següents:
B.1.1 Nombre de fibres lliures a disposició: puntuació màxima fins a 10 punts
El punt 2.6 del plec de prescripcions tècniques particulars, pel que fa als sistemes de
d’optimització de devolució de canvi, estableix que el cablejat de fibra òptica ha de disposar de
12 fibres. A partir d’aquestes característiques es l’ampliació de fibres per futures ampliacions o
per a altres serveis amb connectivitat per fibra òptica.
S’atorgarà 1 punt per cada 1000m de fibra lliure a disposició per altres serveis o futures
ampliacions de càmeres.
S’ha triat aquest criteri perquè permet un potencial de creixement del circuit o adaptació a altres
serveis.
B1.2. Ampliació de la capacitat dels enregistradors: puntuació màxima fins a 10 punts
El punt 2.2 del plec de prescripcions tècniques particulars, pel que fa als enregistradors han de
tenir una capacitat d’emmagatzematge de 10Tb. A partir d’aquestes característiques es Es
valorarà amb 1 punt cada increment de 1Tb dels 4 enregistradors.
S’ha triat aquest criteri perquè la capacitat de l’enregistrador condiciona el nombre de registres
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de càmeres o el temps màxim d’emmagatzemament, de manera que l’increment de capacitat
suposa un potencial afegit.
B.2 Termini de garantia de funcionament: puntuació màxima fins a 9 punts
Es valorarà la millora del termini de garantia de funcionament per sobre del termini de garantia fixat a la
clàusula tercera del plec de prescripcions tècniques particulars, que es preveu de dos anys, d’acord
amb els ítems següents:
TERMINI GARANTIA DE FUNCIONAMENT
3 anys
4 anys
5 anys

PUNTUACIÓ
3 punts
6 punts
9 punts

Les empreses licitadores hauran de marcar quina de les tres opcions ofereixen. En el cas
que no ofereixin cap de les tres opcions proposades, s’entendrà que l’empresa licitadora
no ofereix ampliació del termini de garantia de funcionament i rebrà zero punts en aquest
criteri. També rebrà zero punts en el cas que ofereixi més d’una de les opcions
proposades I en cas que ofereixi una opció diferent de les fixades
S’ha triat aquest criteri perquè suposa una ampliació del temps per garantir el funcionament dels equips
i en el seu defecte es garanteix la reposició de material i reparació d’avaries en un termini màxim de
48h.
B.3 Termini de garantia dels materials: puntuació màxima fins a 9 punts
Es valorarà la millora en el termini de garantia del material del subministrament que ofereixi l’empresa
per sobre el termini de garantia fixat a la clàusula cinquena del plec de prescripcions tècniques
particulars, que es preveu de dos anys, d’acord amb els ítems següents:
TERMINI GARANTIA DEL MATERIAL
3 anys
4 anys
5 anys

PUNTUACIÓ
3 punts
6 punts
9 punts

Les empreses licitadores hauran de marcar quina de les tres opcions ofereixen. En el cas
que no ofereixin cap de les tres opcions proposades, s’entendrà que l’empresa licitadora
no ofereix ampliació del termini de garantia dels materials i rebrà zero punts en aquest
criteri. També rebrà zero punts en el cas que ofereixi més d’una de les opcions
proposades I en cas que ofereixi una opció diferent de les fixades
S’ha triat aquest criteri ja que el termini de garantia del material és un paràmetre indirecte de
qualitat dels equips i materials subministrats.
B.4 Preus dels materials de recanvi. Puntuació màxima fins a 7 punts
Es valorarà el descompte respecte els preus de venda al públic publicats del fabricant dels recanvis
del llistat obligatori. La màxima puntuació de 7 punts l’obtindrà l’empresa que presenti el major
descompte. de totes les ofertes presentades.
A la resta d’ofertes econòmiques se’ls hi aplicarà la puntuació de forma proporcional respecte
l’oferta amb la millor oferta, segons la següent fórmula:
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7 x percentatge de la oferta que es puntúa
Puntuació de cada oferta =
Percentatge major de totes les ofertes
Els preus dels principals recanvis tenen una incidència directa en els costos de manteniment
S’ha considerat adient la utilització d’una fórmula proporcional en què l’oferta amb majors
descomptes obtingui la màxima puntuació i que la resta ho faci proporcionalment.
B.5 Documentació final As built: puntuació màxima fins a 5 punts
Es valorarà la metodologia de presentació de tota la documentació necessària per a la posada
en servei del circuit que faciliti el seu manteniment, segons els ítems següents:
-

Presentació d’as built en sistema BIM, d’acord amb la guia i el manual publicats per
l’Administració de la Generalitat de Catalunya: 5 punts
Presentació d’as built en un sistema GIS: 3 punts
Presentació d’as built en sistema gràfic convecional dwg: 1 punt

Només es pot oferir una de les tres possibilitats. En cas que les empreses licitadores ofereixen
més d’una possibilitat, aquest criteri serà valorat amb 0 punts.
S’ha triat aquest criteri d’acord amb l’Acord de Govern de la Generalitat pel qual s’ha d’aplicar la
metodologia de treball col·laborativa i virtual en tres dimensions anomenada Building Information
Modeling (BIM) i informa de les condicions de fer-ho, d’11 de desembre de 2018, perquè es
considera necessari per anar implementant aquest sistema segons la metodologia establerta.

