Fusteria Annex I M.J. Barem.

TAULA DE BAREM
PUNTS
80,00

1. CRITERIS D'APRECIACIÓ AUTOMÀTICA

20,00

1.1 Puntuació de l'oferta econòmica, quant el Preu / Hora Oficial 1a, en Jornada Laboral.
PELi = Vp x (Pmin / POi)
On:
PELi = Puntuació de l’oferta econòmica “i”en Jornada laboral.
Vp = Valoració màxima del preu/hora Oficial 1ª, en Jornada laboral.
POi = Preu/hora Oficial 1ª, en Jornada de l’oferta “i” a puntuar.
Pmin = Preu/hora Oficial 1ª, en Jornada laboral de l’oferta mínima (*).
(*) Les baixes presumptament desproporcionades seran les que POi ≤ 0,90 x PM, on PM és la mitja aritmètica dels preus
de les ofertes presentades.
1.2 Puntuació de l'oferta econòmica, quant el Preu / Hora Oficial 1a en Jornada Caps de Setmana, Festius i Tardes
(des de les 18:00 h fins les 22:00 h).

10,00

PEFi = Vp x (Pmin / POi)
On:
PEFi = Puntuació de l’oferta econòmica “i”.
Vp = Valoració màxima del preu/hora Oficial 1a en Jornada Caps de Setmana, Festius i Tardes .
POi = Preu/hora Oficial 1a en Jornada Caps de Setmana, Festius i Tardes de l’oferta “i” a puntuar.
Pmin = Preu/hora Oficial 1a en Jornada Caps de Setmana, Festius i Tardes de l’oferta mínima (*).
(*) Les baixes presumptament desproporcionades seran les que POi ≤ 0,90 x PM, on PM és la mitja aritmètica dels preus
de les ofertes presentades.

1.3 Disponibilitat del servei de fusteria en cas d'urgència puntual (24 hores/365 dies l'any), amb desplaçament als
Centres i en un màxim de 4 hores.

5,00

Declaració Responsable acreditant la disponibilitat de reforç en cas d'urgència puntual: Sí: 5 punts.
Declaració Responsable acreditant la disponibilitat de reforç en cas d'urgència puntual: No: 0 punts.
La Declaració Responsable s'haura d'incloure dins el sobre número 3.

5,00

1.4 Disponibilitat d'eines.
Declaració Responsable acreditant la disponibilitat de més d'un carro d'eines a disposició del PSMar i que cumpleixin les
característiques mínimes descrites al PPT.
Disponibilitat d'un carro: 0 punts (Requisit mínim del PPT):
Disponibilitat de dos carros: Sí: 1 punt.
Disponibilitat de tres carros: Sí 3 punts.
Disponibilitat de quatre carros: Sí 5 punts.
La Declaració Responsable s'haura d'incloure dins el sobre número 3.

10,00

1.5 Experiència en la branca de fusteria.
Es valorarà l'experiència en la branca de fusteria per sobre el mínim d'anys exigits en el PPT (6 anys). El número d'anys
indicat ha de ser un número sencer.
>= 6 anys - fins a 10 anys: 3 punts
>10 anys - fins a 20 anys: 5 punts
>20 anys: 10 punts
El corresponent document acreditatiu s'haura d'incloure dins el sobre número 3. La no justificació o acreditació serà
motiu d'obtenir zero punts en aquest apartat.

10,00

1.6 Experiència en l'entorn hospitalari.
Es valorarà l'experiència en la branca de fusteria dins l'entorn hospitalari per sobre el mínim d'anys exigits en el PPT (4
anys). El número d'anys indicat ha de ser un número sencer.
>= 4 anys - fins a 10 anys: 3 punts
>10 anys - fins a 20 anys: 5 punts
>20 anys: 10 punts
La no aportació del corresponent document acreditatiu en el sobre número 3, suposarà l'obtenció de zero punts en
aquest apartat.

10,00

1.7 Acreditació de formació en Bioseguretat Hospitalària.
Certificat d'assistència, Diploma o Document equivalent, que acrediti tenir formació en Bioseguretat Hospitalària i
presentació de documents acreditatius: Sí: 10 punts. No: 0 punts.
El Certificat d'assistència, Diploma o Document equivalent s'haura d'incloure dins el sobre número 3.

1.8

Acreditació de formació en treballs, tècniques i coneixement d'eines per Tableros Laminados Fenólicos
Compactos (HPL High Pressure Laminates).

5,00

Certificat d'assistència, Diploma o Document equivalent, que acrediti tenir formació en treballs,tècniques i coneixement
d'eines amb material HPL de documents acreditatius: Sí: 5 punts. No: 0 punts.
El Certificat d'assistència, Diploma o Document equivalent s'haura d'incloure dins el sobre número 3.

1.9 Acreditació de formació en l'ús d'Acrylic Solid Surface.

5,00

Certificat d'assistència, Diploma o Document equivalent, que acrediti tenir formació en l'ús d'Acrylic Solid Surface: Sí: 5
punts. No: 0 punts.
El Certificat d'assistència, Diploma o Document equivalent s'haura d'incloure dins el sobre número 3.
2. CRITERIS D'APRECIACIÓ PER JUDICIS DE VALOR

20,00
10,00

2.1 Organització del Servei, objecte del contracte.

Es valorarà la descripció de la proposta organitzativa quant la prestació del servei específic pels Centres del PSMar, la
descripció de la metodologia de treball a aplicar i l'organització i disponibilitat dels recursos tècnics a disposició del
contracte.
La major puntuació l'obtindrà la proposta que més s'adapti a les necessitats del PSMar en relació al servei objecte del
contracte i en comparació una puntuació inversament proporcional a la resta de propostes presentades.

10,00

2.2 Memòria de l'aplicació de la política de Prevenció de Riscos Laborals (PRL).
En el sobre número 2 s'haurà d'incloure una Memòria tècnica i funcional, de màxim 20 pàgines a doble cara, on es detalli
l’aplicació de la política de PRL personalitzada al present contracte.
Es valorarà amb la màxima puntuació d'entre totes les propostes la que aporti la memòria de política de PRL que millor
s'adapti als requisits i necessitats del PSMar i en comparació una puntuació inversament proporcional a la resta
d'empreses presentades.

PUNTUACIÓ TOTAL 100,00
Per tal de poder continuar en el procés de licitació, en el Sobre núm. 2 es requerirà un mínim de 15 punts sobre 20.

