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Núm. expedient 2020-07
Contracte de serveis - procediment obert
ANNEX 3 AL PCAP PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SOCORRISME AQUÀTIC DELS DOS
EQUIPAMENTS ESPORTIUS GESTIONATS PER L’EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL,
URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ, S.A (PROCORNELLÀ), AMB LES CONDICIONS ESPECIALS
D’EXECUCIÓ DE CONTRACTE VINCULADES AMB CONDICIONS LABORALS I SOCIALS: SMI I
SUBROGACIÓ DE PERSONAL PER A MILLORAR LA QUALITAT DE L’OCUPACIÓ I FOMENTAR
L’ESTABILITAT LABORAL, I VINCULADES A L’INNOVACIÓ: ÚS PLATAFORMA E-COORDINA.

Documents a presentar per valorar les ofertes per
CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 8562, Llibre 7809, Full 100373, CIF A-58283342

A INSERIR EN SOBRE ELECTRONIC 2
"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada
davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. ..............,
domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................,
adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................),
opta a la contractació relativa AL SERVEI DE SOCORRISME AQUÀTIC DELS DOS EQUIPAMENTS
ESPORTIUS GESTIONATS PER L’EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, URBANA I
ECONÒMICA DE CORNELLÀ, S.A (PROCORNELLÀ), AMB LES CONDICIONS ESPECIALS
D’EXECUCIÓ DE CONTRACTE VINCULADES AMB CONDICIONS LABORALS I SOCIALS: SMI I
SUBROGACIÓ DE PERSONAL PER A MILLORAR LA QUALITAT DE L’OCUPACIÓ I FOMENTAR
L’ESTABILITAT LABORAL, I VINCULADES A L’INNOVACIÓ: ÚS PLATAFORMA E-COORDINA, es
compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i
al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, que accepta íntegrament, i aporta la següent
documentació a efectes de valorar la seva oferta per CRITERIS DEPENDENTS D’UN JUDICI DE
VALOR:

DECLARA RESPONSABLEMENT que acompanya la següent documentació:
Sobre 2: Criteris qualitatius que depenen d’un Document que aporta
judici de valor
SOBRE 2. Criteri A Qualitatiu - Proposta tècnica:
es valorarà la millor organització, control,
seguiment i valoració. atenent a:
-

Sobre 2. Criteri A 1. El sistema de cobertura
de baixes i de manca d’assistència del □ sistema de cobertura de baixes i manca
personal adscrit al compliment del servei, d’assistència del personal
amb especial detall del nombre d’hores/any
contractades amb personal apte i idoni que
estigui disponible en una àrea geogràfica més
pròxima a les instal·lacions esportives ( que
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es fixa en un màxim de 30 km).
Sobre 2.Criteri A 2. La proposta de supervisió
i coordinació dels treballs més adequades a
l’objecte i característiques de la prestació.
- Sobre 2.Criteri A 3. Els mecanismes més
adequats de control de qualitat i avaluació
del servei.
- Sobre 2. Criteri A 4. La descripció més
acurada del Pla de prevenció de riscos
laborals seguretat i salut.
- Sobre 2. Criteri A 5. El temps i forma de
resposta del requeriment de la Direcció dels
centres per a prestar serveis extraordinaris.
Es valorarà el temps i forma de resposta que
sigui inferior a 24 hores des de la
comunicació (sent 24 h = 0 punts, i a partir
d’aquí, proporcionalment).
SOBRE 2. Criteri B Qualitatiu -Proposta tècnica:
millor pla i protocol de salvament.
-

□ Proposta de supervisió i coordinació-.

□ Pla de control de qualitat i avaluació del
servei.
□ Pla de prevenció de riscos laborals
seguretat i salut.
□ Temps i forma de resposta

-

Sobre 2.Criteri B.1 Es valorarà el millor
□ Pla i protocol de salvament
pla i protocol de salvament, atenent al
detall de la forma de prestació del servei,
les actuacions i tasques a desenvolupar
pel personal adscrit a la seva prestació,
tant a nivell informatiu, organitzatiu com
executiu.

-

Sobre 2.Criteri B.2 Es valorarà el millor □ Pla de formació del personal
pla de formació del personal socorrista
que sigui apte i idoni a l’objecte del
contracte i la prestació, sempre que es
millori l’estàndard mínim de 5
hores/persona/any (es puntuarà amb 0,1
punts amb un màxim de 5 punts).

SOBRE 2. Criteri C Qualitatiu- Proposta tècnica:
millors mitjans i recursos personals i materials.
Es valorarà en funció de:
-

-

Sobre 2.Criteri C.1 Adscripció de recursos
personals aptes i idonis que millorin la
qualitat de la prestació objecte del contracte.
En especial es valorarà l’adscripció a jornada
complerta d’un supervisor que acrediti
l’experiència,
aptitud
i
qualificació
professional.
Sobre 2. Criteri C.2 Disposar dels recursos
tecnològics (mínim de 2 tablets o similars a
cada instal·lació) per oferir recull estadístics
d’usos i incidències a temps real disponibles i

□ Recursos personals i declaració
responsable de l’adscripció a jornada
complerta d’un supervisor

□ Recursos tecnològics
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-

accessibles a la direcció de cada centre.
Sobre 2. Criteri C.3 Millora de la pòlissa de
□ Declaració responsable en relació a la
responsabilitat civil respecte a l’obligatòria
millora de la pòlissa de responsabilitat civil
(mínima establerta com a requisit de
respecte a l’obligatòria més compromís de
capacitat segons la LCSP)
l’asseguradora.

(Data, segell i signatura).”
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