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DOCUMENT DE MILLORES I VARIANTS ADMISSIBLES A LA LICITACIÓ I CRITERIS PER A LA
SELECCIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONCURS DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE SUPORT,
ASSISTÈNCIA TÈCNICA I ASSESSORAMENT EN EL SEGUIMENT, I CONTROL DE L’EXECUCIÓ DE
LES ACTUACIONS INCLOSES, DURANT EL PERÍODE 2020-2022, en: PROTOCOL DE TRAMITACIÓ
DE PROJECTES I SEGUIMENT DE LES OBRES ORDINÀRIES D’INFRAESTRUCTURES I/O
ELEMENTS D’URBANITZACIÓ, CONSERVACIÓ I MILLORA, I PROJECTES D’URBANITZACIÓ;
COMITÈ I A LA COMISSIÓ D’OBRES I MOBILITAT; INTERVENCIÓ MUNICIPAL; INVERSIONS
MUNICIPALS.
Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació d’aquest contracte, s’especifiquen a
continuació. En aquest contracte no s’admeten variants.
En l’aplicació de les fórmules matemàtiques que s’incorporen en aquests criteris d’adjudicació,
la puntuació resultant tindrà en compte només fins a dos decimals resultants de l’operació,
arrodonint a l’alça el tercer decimal, en el seu cas, quan sigui igual o superior a 5.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I AVALUACIÓ DE LES OFERTES.
Els criteris de valoració que serviran de base per l'adjudicació del contracte, i els corresponents
barems de puntuació fins un màxim de 100 punts, seran els que s'enumeren a continuació:
1. Per l’oferta econòmica (fins a 40 punts),
Les ofertes es valoraran d’acord amb la següent fórmula establerta per Instrucció de la
Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la
Gaseta Municipal del dia 5 de març de 2018:
(

)

Oferta anormalment baixa:
Un diferencial del 10 punts per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'una única
empresa licitadora, del 20 punts respecte el pressupost net de licitació.
Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es podrà
prescindir de l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5%
respecte de l’oferta immediatament consecutiva.
Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es podran
excloure una o les dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més baixes sempre i quan
una amb l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al 5%.
D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es comprova que és
anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de
subcontractació, ambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents.
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En relació a l'assenyalat al punt 9 de la Instrucció de l'Ajuntament de Barcelona per a l'aplicació
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, es posa de manifest que
els criteris d'adjudicació avaluables de manera automàtica suposen el 100% de la puntuació de
les ofertes, essent el 40% el preu de l'oferta. Aquest percentatge és degut a la impossibilitat de
valorar altres aspectes amb criteris automàtics.
Es valorarà el preu més baix per raons d’eficiència económica.

2. Per haver realitzat el personal adscrit al contracte, en els darrers 5 anys (2015-2019), les
següent tasques relacionades amb l’objecte del contracte: (30 punts)

2.1. Per la realització d’auditories de projectes d’urbanització, infraestructures i d’edificació
des de l’òptica del manteniment. (Màxim 6 punts)
Cada auditoria es puntuarà amb 1,5 punts amb un màxim de 6 punts.
S’ha de justificar un màxim de 4 auditories. Cada auditoria correspondrà a un
encàrrec/acreditació diferent del personal adscrit al contracte.
Com a justificant, el licitador haurà de presentar un certificat de l’auditoria desenvolupada pel
personal que s’adscriurà al contracte, signat pel promotor del mateix. En cas de dubte, es
requerirà la presentació del projecte original.
El licitador haurà de complimentar aquesta taula:
Nom i cognoms:
Nom del treball:
Any d'execució:
Municipi:
Sistemàtica realitzada:(màxim 1 pàg. DIN-A4 a una cara mida Arial 12)
Document d'acreditació per part d’una entitat promotora o document d'adjudicació dels treballs
o factura dels mateixos

2.2 Redacció de projectes d’urbanització, associats a obres d’infraestructures. (Màxim 8
punts)
Cada projecte presentat del personal adscrit al contracte, com a màxim 4, es puntuarà amb un
mínim d’1 punt i un màxim de 2 punts, en funció de la superfície de l’actuació:
-

De 500 a 999 m2 – 0,5 punts
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-

De 1.000 a 1.999 m2 – 1 punt
De 2.000 a 9.999 m2 – 1,5 punts
A partir de 10.000 m2 – 2 punts

Com a justificant, el licitador haurà de presentar un certificat d’execució de projectes
d’urbanització, associats a obres d’infraestructures, desenvolupats pel personal que s’adscriurà
al contracte, signat pel promotor del mateix. En cas de dubte, es requerirà la presentació del
projecte original.
El licitador haurà de complimentar aquesta taula:
Nom i cognoms:
Nom del treball:
Any d'execució:
Municipi:
Superfície de l'obra:
Document d'acreditació per part d’una entitat promotora o document d'adjudicació dels
treballs o factura dels mateixos

2.3. Realització de seguiments d’obres a l’espai urbà tècnicament i econòmica.(Màxim 8
punts)
Cada intervenció/seguiment d’obra presentat, com a màxim 4, es puntuarà amb un mínim d’1
punt i un màxim de 2 punts, en funció de la superfície de l’actuació:
-

De 500 a 999 m2 – 0,5 punts
De 1.000 a 1.999 m2 – 1 punt
De 2.000 a 9.999 m2 – 1,5 punts
A partir de 10.000 m2 – 2 punts

Com a justificant, el licitador haurà de presentar un certificat de la realització de seguiments
d’obres a l’espai urbà tècnicament i econòmica, desenvolupats pel personal que s’adscriurà al
contracte, signat pel promotor del mateix. En cas de dubte, es requerirà la presentació del
projecte original.
El licitador haurà de complimentar aquesta taula:
Nom i cognoms:
Nom del treball:
Any d'execució:
Municipi:

Pàg.
acreditativa
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Superfície de l'obra:
Document d'acreditació per part d’una entitat pública o privada promotora o document
d'adjudicació dels treballs o factura dels mateixos

Pàg.
acreditativa

2.4. Redacció d’estudis de mobilitat vinculats a l’execució d’obres. (Màxim 8 punts)
Cada estudi presentat, com a màxim 4, es puntuarà amb un mínim d’1 punt i un màxim de 2
punts, en funció de la categoria/tipologia de xarxa estudiada:
-

Via local – 1 punt
Via d’accés – 1,5 punts
Via bàsica - 2 punts

Com a justificant, el licitador haurà de presentar un certificat de la realització de redacció
d’estudis de mobilitat vinculats a l’execució d’obres, desenvolupats pel personal que
s’adscriurà al contracte, signat pel promotor del mateix. En cas de dubte, es requerirà la
presentació del projecte original.
El licitador haurà de complimentar aquesta taula:
Nom i cognoms:
Nom del treball:
Any d'execució:
Municipi:
Tipus de via:
Document d'acreditació per part d’una entitat pública o privada promotora o document
d'adjudicació dels treballs o factura dels mateixos
Es considera necessari aquest criteri per donar un elevat nivell de qualitat al servei, donades
les característiques necessàries per desenvolupar aquest servei:
-

Visió estratègica
Haver treballat en projectes rellevants en l’espai públic.
Haver treballat en un ventall de projectes d’infraestructures i mobilitat d’ampli abast
Tenir coneixement i experiència consolidats en aquests àmbits

3. Per la dotació de l’equip tècnic, a disposició permanent del contracte, aplicant els
següents barems (30 punts):

Pàg.
acreditativa
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3.1. Enginyer de camins, canals i ports, enginyer civil o enginyer de la construcció amb
màster en Enginyeria de Camins Canals i Ports, o tècnic superior equivalent, amb experiència
demostrable en els últims 15 anys, en tasques de direcció i coordinació i gestió de projectes,
estudis i d’obres similars a l’objecte del contracte.
Per cada any d’experiència (superior als 10 anys mínims exigits a la clàusula 3 del PPT d’aquest
contracte) es puntuarà amb 1 punt (màxim 5 punts)
En el cas de no arribar a computar aquesta experiència mínima exigida al PPT (10 anys), es
proposarà la exclusió del licitador del procés de selecció.
El licitador haurà de complimentar aquestes taules:
Nom i cognoms:
Declaració responsable de la veracitat de les dades

Pàg.
acreditativa

Nom del contracte:
Any d'execució:
Durada del contracte (mesos):
Municipi:
Documentació d'acreditació per part de l'empresa, conforme el treballador ha participat
en el contracte

Pàg.
acreditativa

En el cas de tractar-se de treballs no descrits en l'apartat 2 i no s'hagin acreditat
Pàg.
prèviament: Document d'acreditació per part d’una entitat pública o privada promotora o
acreditativa
document d'adjudicació dels treballs o factura dels mateixos

3.2. Enginyers tècnics d’obres públiques, arquitectes tècnics, grau en enginyeria civil,
enginyeria de la construcció o en enginyeria geològica o tècnic habilitat a l’efecte, amb
experiència demostrable en els últims 15 anys en seguiment de projectes i d’obres i
coordinació temporal, seguiment econòmic i de qualitat. (Màxim 10 punts)
Per cada any d’experiència (superior als 10 anys mínims exigits a la clàusula 3 del PPT) es
puntuarà amb 1 punt (màxim 5 punts)
En el cas de no arribar a computar aquesta experiència mínima exigida al PPT (10 anys), es
proposarà la exclusió del licitador del procés de selecció.
El licitador haurà de complimentar aquestes taules per cadascun dels dos:
Nom i cognoms:
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Declaració responsable de la veracitat de les dades

Pàg.
acreditativa

Nom del contracte:
Any d'execució:
Durada del contracte (mesos):
Municipi:
Documentació d'acreditació per part de l'empresa, conforme el treballador ha participat
en el contracte

Pàg.
acreditativa

En el cas de tractar-se de treballs no descrits en l'apartat 2 i no s'hagin acreditat
Pàg.
prèviament: Document d'acreditació per part d’una entitat pública o privada promotora o
acreditativa
document d'adjudicació dels treballs o factura dels mateixos

3.3. Per cada direcció d’obra, com a màxim 5, a l’espai públic que hagi participat com a
mínim un membre de l’equip proposat pel licitador, es donarà d’1 a 2 punts, segons el
següent criteri en base a la superfície de la intervenció. (Màxim 10 punts)
-

De 1.000 a 1.999 m2 – 0,5 punts

-

De 2.000 a 9.999 m2 – 1 punt

-

De 10.000 a 14.999 m2 – 1,5 punts

-

A partir de 15.000 m2 - 2 punts

El licitador haurà de complimentar aquestes taules:
Nom i cognoms:
Declaració responsable de la veracitat de les dades

Pàg.
acreditativa

Nom del contracte:
Any d'execució:
Superfície de l'obra:
Tipus de treballs dins del contracte (DO/inspeccions/cap d'obra/ajudant cap d'obra):
Municipi:
Documentació d'acreditació per part de l'empresa, conforme el treballador ha participat en el
Pàg.
contracte
acreditativa
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En el cas de tractar-se de treballs no descrits en l'apartat 2 i no s'hagin acreditat prèviament:
Document d'acreditació per part d’una entitat pública o privada promotora o document
d'adjudicació dels treballs o factura dels mateixos

Pàg.
acreditativa

3.4. Delineant amb experiència demostrable en els últims 7 anys en treballs de cartografia i
representació gràfica en plànols en Microstation i Autocad. (Màxim 5 punts)
-

Per cada treball realitzat – 1 punt, fins a un màxim de 5 punts.

En el cas de no arribar a computar el temps mínim exigit a la clàusula 3 del PPT (5 anys), es
proposarà la exclusió del licitador del procés de selecció.
El licitador haurà de complimentar aquestes taules:
Nom i cognoms:
Declaració responsable de la veracitat de les dades

Pàg.
acreditativa

Nom del contracte:
Any d'execució:
Municipi:
Documentació d'acreditació per part de l'empresa, conforme el treballador ha participat
en el contracte

Pàg.
acreditativa

En el cas de tractar-se de treballs no descrits en l'apartat 2 i no s'hagin acreditat
prèviament: Document d'acreditació per part d’una entitat pública o privada promotora o
document d'adjudicació dels treballs o factura dels mateixos

Pàg.
acreditativa

La dotació de l’equip a disposició permanent del contracte aporta millor eficiència en el
desenvolupament dels treballs a realitzar i, per tant, una millora de la qualitat del servei.

La puntuació màxima dels criteris de selecció és de 100 punts.
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Carolina Puig Gimeno, Tècnic, el dia 06/05/2020 a les 16:38, que informa;
Sra. Isabel Montane Mur, Cap de Departament, el dia 07/05/2020 a les 10:21, que informa.

