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INFORME JUSTIFICATIU DELS CRITERIS DE VALORACIÓ DEL CONCURS PÚBLIC PER A LA
CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS RELATIUS A LES MILLORES PER A LA REDUCCIÓ DE LA
TEMPERATURA A L’INTERIOR DE DIVERSOS ASCENSORS SITUATS A L’ESPAI PÚBLIC DE
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Com criteris de valoració d’aquest concurs públic, s’inclouen únicament aspectes avaluables
automàticament. A continuació, s’estableix la proposta de criteris de valoració:
Criteris avaluables automàticament (total 100 punts)
1. La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat (fins a 35 punts)
La puntuació no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió del Decret
d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la Instrucció de
l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en la
Gaseta del dia 16.
Per l’oferta econòmica de la prestació dels serveis descrits al PPT, fins a 35 punts.
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de
licitació (és a dir, el pressupost màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta d’empreses
licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant 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:
(

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑙i𝑐i𝑡𝑎𝑐ió − 𝑜ƒ𝑒𝑟𝑡𝑎
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑙i𝑐i𝑡𝑎𝑐ió − 𝑜ƒ𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚i𝑐𝑎

) 𝑥35 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐ió 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡

Es defineixen els límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors anormals o
desproporcionats:
Un diferencial del 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'una única empresa
licitadora, del 20% 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.
Seguint la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018 per a l’aplicació de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, l’oferta econòmica s’ha
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establert en un 35 per cent de la puntuació total amb l’objectiu d’evitar que el pes d’aquest
criteri vagi en detriment de les condicions salarials del personal ocupat en aquest contracte. Es
fa servir aquest criteri per raons d’eficiència econòmica
Es valorarà el preu més baix per raons d’eficiència econòmica.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

2. Per la reducció del termini màxim d’execució dels treballs establert en 3 mesos en la
CLAUSULA 9 de terminis del PPT (fins a 25 punts)
Es valorarà aquella oferta que, en la seva proposta, apliqui una reducció dels terminis màxims
d’execució dels treballs des del moment de la formalització del contracte.
Es puntuarà d’acord a la reducció del termini màxim d’execució detallat a la taula adjunta,
caldrà escollir una opció:
Nou termini màxim d’execució dels treballs
Sense reducció de termini d’execució dels treballs, establert en 3 mesos
des del moment de la formalització del contracte
2 mesos i 15 dies naturals
des del moment de la formalització del contracte
2 mesos
des del moment de la formalització del contracte

Puntuació
0 punts
12,5 punts
25 punts

Amb aquest criteri, es pretén optimitzar els recursos auxiliars a disposició i disminuir
l’afectació que tindran sobre els usuaris i usuàries de les infraestructures els treballs relatius a
les millores i les respectives aturades del servei.
3. Per l’ampliació del termini de garantia de les làmines de control solar establerta en 4 anys
en la CLÀUSULA 8 del PPT (fins a 25 punts)
Es valorarà aquella oferta que apliqui un increment en la garantia de les làmines de control
solar.
Durant el termini de garantia, l’adjudicatari quedarà obligat a la resolució de qualsevol mena
d’incidència, defecte o vicis que sorgeixin en relació amb la mala col·locació o a les deficients
prestacions del material que impedeixin la seva correcta funció.
L’adjudicatari assumirà totes les despeses associades (material, mà d’obra, elements auxiliars,
permisos, etc) necessàries per la substitució o reparació de les làmines.
Es puntuarà d’acord a l’ampliació del termini de garantia detallada a la taula adjunta, caldrà
escollir una opció:
Nou període de garantia del fabricant

Puntuació

Sense increment del període de garantia de les làmines de control solar,
establertes en 4 anys des del moment de la signatura de l’acta de recepció

0 punts

5 anys des del moment de la signatura de l’acta de recepció

12,5 punts
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6 anys des del moment de la signatura de l’acta de recepció

25 punts

Amb aquest criteri, es pretén garantir la instal·lació de material de bona qualitat i l’eficiència i
la qualitat en la prestació del servei.
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4. Per la col·locació de malles de protecció antiocells d’acer inoxidable en les reixes de
ventilació natural (15 punts)
Es valorarà aquella oferta que inclogui, dins dels treballs a realitzar, la col·locació de malles
antiocells d’acer inoxidable fixades per la part interior de totes les reixes de ventilació natural
per instal·lar.
Es puntuarà amb 15 punts la proposta que incorpori la col·locació d’aquestes malles en la seva
oferta.
Amb aquest punt es pretén minimitzar l’afectació que pugui generar la col·locació de les reixes
de ventilació amb l’entrada d’ocells o rosegadors a l’interior de l’edicle.
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