Informe justificatiu complementari de la celebració d’un contracte

Contracte: Contracte Públic

Unitat promotora: Direcció General
d’Infraestructures de Mobilitat

Tipus:
Serveis
Expedient:
PTOP-2018-935
Procediment: Obert
Criteris d’adjudicació:
- Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules: 70 punts
• Oferta econòmica:
30 punts
• Altres criteris d’avaluació avaluables mitjançant fórmules: 40 punts
- Criteris d’adjudicació no avaluables mitjançant fórmules: 30 punts
Títol: Execució d’operacions de conservació d’obra civil als trams de carretera
adscrits als àmbits de conservació de Lleida, Tremp i Esterri d’Àneu.

Pressupost
Import total IVA
Pressupost base licitació
Valor estimat del
31.970.815,00 €
contracte (sense IVA) :
25.576.652,00 €
5.371.096,92 €
30.947.748,92 €
Pressupost licitació :
Termini d’execució :
48 mesos des de la formalització de contracte. Es preveu una
pròrroga de 12 mesos.

Lot
Lot 1
Lot 2
Lot 3

Àmbit
Conservació d'obra civil. Lleida
Conservació d'obra civil. Tremp
Conservació d'obra civil. Esterri d’Àneu

Pressupost

Import IVA

10.577.168,44 €
6.109.026,60 €
8.890.456,96 €

2.221.205,37 €
1.282.895,59 €
1.866.995,96 €

Pressupost
base licitació
12.798.373,81 €
7.391.922,19 €
10.757.452,92 €

En data 10 de maig de 2019 el director general d’Infraestructures de Mobilitat va emetre
informe justificatiu per la licitació del contracte de serveis que porta per títol “Execució
d’operacions de conservació d’obra civil als trams de carretera adscrits als àmbits de
conservació de Lleida, Tremp i Esterri d’Àneu”, amb número d’expedient PTOP-2018-935 a
adjudicar per procediment obert.
Amb posterioritat a la publicació de la convocatòria de licitació, i dins el termini fixat a tal
efecte en l’anunci de licitació, diverses empreses licitadores van sol·licitar informació
addicional sobre els plecs i documentació complementària a través de l’apartat Dubtes i
preguntes habilitat al Tauler d’anuncis del Perfil del Contractant.
Així mateix, en la sessió informativa que va tenir lloc, el dia 11 de juny de 2019, a la seu del
Departament de Territori i Sostenibilitat es van sol·licitar més aclariments dels plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars.
Atès el volum tan elevat de sol·licituds i preguntes efectuades i per tal de facilitar una major
seguretat jurídica i una millor comprensió als eventuals licitadors dels plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars es va considerar
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procedent retrotraure les actuacions al moment immediatament previ a l’aprovació del plec
de prescripcions tècniques particulars.
En data 21 de juny de 2019 el director general d’Infraestructures de Mobilitat va emetre
proposta de resolució en el sentit de retrotraure les actuacions al moment immediatament
anterior a l’aprovació del plec de prescripcions tècniques particulars.
En la mateixa data l’òrgan de contractació va signar la resolució corresponent en aquesta
mateix sentit de retrotraure les actuacions al moment immediatament anterior a l’aprovació
del plec de prescripcions tècniques particulars i en conseqüència redactar un nou quadre de
característiques del plec de clàusules administratives particulars, aprovar un nou plec de
prescripcions tècniques particulars i publicar un nou anunci de licitació en el DOUE i en el
perfil del contractant.
Aquests fets suposen una sèrie de canvis respecte al informe justificatiu inicial de data 10 de
maig de 2019 i que bàsicament afecten als criteris de solvència i d’adjudicació.
En conseqüència, els criteris d’adjudicació són:
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÒRMULES
Els càlculs per determinar les mitjanes, desviacions estàndards, percentatges de baixa i
baixes de referència es realitzaran mitjançant 8 decimals.
1. Oferta econòmica: fins a 30 punts.
Per obtenir les puntuacions econòmiques s’avaluarà l’oferta de manera que la més
econòmica se li assignin 30 punts.
Totes les ofertes s’avaluaran amb la puntuació obtinguda mitjançant la següent
expressió:
=
En les que:
PEi
Ofmin
Ofi

·

és la puntuació de cada oferta econòmica (amb dos decimals).
és el preu de l’oferta més econòmica.
és el preu de l’oferta que es puntua.

La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal.
2. Organització personal i planificació dels treballs: fins a 12 punts.
o

Temps de resolució de les operacions no programades. Concretament es valorarà el
següent:
Ofereix un temps màxim (en hores) de resolució aplicable a totes les operacions
no programades de prioritat 1 des del moment que el responsable dona l’ordre
d’execució, amb independència del dia, hora i localització de l’execució de
l’operació. Fins a 2 punts.
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Es valoraran amb 0 punts:
o aquells valors dels criteris que no s’hagin especificat i parametritzat
o quan el valor ofertat sigui 24 hores o més.
o quan el valor ofertat (VOi) sigui menor a la mitjana dels valors ofertats (X)
menys la desviació estàndard (σ), seguint les fórmules següents:
Es calcula la mitjana ( ) dels valors ofertats de tots els licitadors (VOi):
=

1

Després es calcula la desviació estàndard (σ):
=

∑

! ·"#$

%

'&

Es comprova la següent lògica proposicional:
<

−

⇒

=0

Temps màxim (en hores) de resolució aplicable a totes les operacions no
programades de prioritat 2 des del moment que el responsable dona l’ordre
d’execució, amb independència del dia, hora i localització de l’execució de
l’operació. Fins a 2 punts.
Es valoraran amb 0 punts:
o aquells valors dels criteris que no s’hagin especificat i parametritzat
o quan el valor ofertat sigui 48 hores o més.
o quan el valor ofertat (VOi) sigui menor a la mitjana dels valors ofertats (X)
menys la desviació estàndard (σ), seguint les fórmules següents:
Es calcula la mitjana ( ) dels valors ofertats de tots els licitadors (VOi):
=

1

Després es calcula la desviació estàndard (σ):
=

∑

! ·"#$

%

'&

Es comprova la següent lògica proposicional:
<

3

−

⇒

=0

Temps màxim (en dies) de resolució aplicable a totes les operacions no
programades de prioritat 3 des del moment que el responsable dona l’ordre
d’execució, amb independència del dia, hora i localització de l’execució de
l’operació. Fins a 2 punts.
Es valoraran amb 0 punts:
o aquells valors dels criteris que no s’hagin especificat i parametritzat
o quan el valor ofertat sigui 7 dies o més.
o quan el valor ofertat (VOi) sigui menor a la mitjana dels valors ofertats (X)
menys la desviació estàndard (σ), seguint les fórmules següents:
Es calcula la mitjana ( ) dels valors ofertats de tots els licitadors (VOi):
=

1

Després es calcula la desviació estàndard (σ):
=

∑
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Es comprova la següent lògica proposicional:
<
o

−

⇒

=0

Temps màxim (en hores) sense dades de la sensorització instal·lada als camions
llevaneus a conseqüència d’averia d’aquests sensors. Fins a 3 punts.
Es valoraran amb 0 punts:
o aquells valors dels criteris que no s’hagin especificat i parametritzat.
o quan el valor ofertat (VOi) sigui menor a la mitjana dels valors ofertats (X)
menys la desviació estàndard (σ), seguint les fórmules següents:
Es calcula la mitjana ( ) dels valors ofertats de tots els licitadors (VOi):
=

1

Després es calcula la desviació estàndard (σ):
=

∑

! ·"#$

%
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Es comprova la següent lògica proposicional:
<
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−

⇒

=0

Per a cada criteri de l’apartat Temps de resolució de les operacions no programades i
temps sense dades de sensorització en els llevaneus es determinen els valors màxim i
mínim del paràmetre de valoració del criteri, escollits entre totes les ofertes presentades
en què aquest paràmetre hagi estat quantificat. L’oferta amb el valor màxim obtindrà
una puntuació mínima (Pmin) en la valoració d’aquest criteri, i l’oferta amb el valor mínim
obtindrà la puntuació màxima (Pmax) establerta per aquest criteri. La resta d’ofertes
obtindran, en aquest criteri objectiu d’avaluació, una puntuació proporcional a la
diferència entre la puntuació màxima i la puntuació mínima, en correspondència amb la
proporció del paràmetre quantificat en relació amb la diferència entre els valors màxim i
mínim ofertats per aquest paràmetre, amb un valor mínim de Pmin i arrodonida de
manera estàndard a dos decimals, obtinguda mitjançant les expressions:
=

,-.

Pi = P0
Pi = Pmax

−

· /1 −

,

si
si

!

01 !

2+

,

P0 > Pmin
Vmax = Vmin

En les que:
Vmax és el valor màxim ofertat (arrodonit a 1 decimal) pel paràmetre de
valoració del criteri..
Vmin
és el valor mínim ofertat (arrodonit a 1 decimal) pel paràmetre de
valoració del criteri
Vi
és el valor ofertat(arrodonit a 1 decimal) pel paràmetre de valoració del
criteri
Pmax és la puntuació màxima de valoració del criteri.
P0
és la puntuació automàtica obtinguda, arrodonida de manera
estàndard a dos decimals
Pi
és la puntuació de valoració de l’oferta per aquest criteri
Pmin
és la puntuació mínima de valoració del criteri. En aquest cas 0,5
punts, llevat que compleixi un criteri valorat amb 0.
o

Ofereix la realització de campanyes d’auscultació de senyalització sense cost
addicional per a l’Administració. Es valorarà de la forma següent:
Nombre de senyals verticals/anuals d’auscultació que permetin l’obtenció de
valors de reflectància de senyal verticals de codi i d’orientació que s’han de
realitzar en les condicions i formats per ser integrables als Sistemes de Gestió de
de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat. Tenint en compte que els
informes de resultats s’hauran de lliurar amb els mateixos terminis establerts al
Pla de control de qualitat. Fins a 3 punts.
Per aquest criteri es determinen els valors màxim i mínim del paràmetre de valoració
del criteri, escollits entre totes les ofertes presentades en què aquest paràmetre hagi
estat quantificat. L’oferta amb el valor mínim obtindrà una puntuació mínima (Pmin) en
la valoració d’aquest criteri, i l’oferta amb el valor màxim obtindrà la puntuació
màxima (Pmax) establerta per aquest criteri. La resta d’ofertes obtindran, en aquest
criteri objectiu d’avaluació, una puntuació proporcional a la diferència entre la
puntuació màxima i la puntuació mínima, en correspondència amb la proporció del

5

paràmetre quantificat en relació amb la diferència entre els valors màxim i mínim
ofertats per aquest paràmetre, amb un valor mínim de Pmin i arrodonida de manera
estàndard a dos decimals, obtinguda mitjançant les expressions:
=

,-.

−

,

Pi = P0
Pi = Pmax

· /1 −
si
si

01 !

01

2+

,

P0 > Pmin
Vmax = Vi

En les que:
Vmax és el valor màxim ofertat (arrodonit a enter) pel paràmetre de valoració
del criteri.
Vi
és el valor ofertat (arrodonit a enter) pel paràmetre de valoració del
criteri
Pmax és la puntuació màxima de valoració del criteri.
P0
és la puntuació automàtica obtinguda, arrodonida de manera
estàndard a dos decimals
Pi
és la puntuació de valoració de l’oferta per aquest criteri
Pmin
és la puntuació mínima de valoració del criteri. En aquest cas 0 punts,.
Es valoraran amb 0 punts:
o aquells valors dels criteris que no s’hagin especificat i parametritzat.
o quan el valor ofertat sigui 0.
o quan el valor ofertat (VOi) sigui major a la mitjana dels valors ofertats ( ) més
la desviació estàndard (σ), seguint les fórmules següents:
Es calcula la mitjana ( ) dels valors ofertats de tots els licitadors (VOi):
=

1

Després es calcula la desviació estàndard (σ):
=

∑

! ·"#$

%
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Es comprova la següent lògica proposicional:
>

∓

⇒

=0

3. Mitjans i maquinària pel desenvolupament del treball: fins a 24 punts.
o

Declara (mitjançant carta de compromís pròpia en el cas de tenir la maquinària en
propietat o una carta de compromís de tercers en el cas que la maquinària sigui d’un
tercer o es subcontracti el servei) la disponibilitat amb dedicació permanent al
contracte i per a ús del contractista d’una (1) escombradora mecànica amb una
amplada d’escombrat de 2,30 m, capacitat de 6 m3 i potència no inferior a 80 CV, sí
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o

o

o

o

o

o

(2 punts) o no (0 punts). Si no presenta en el sobre C la carta de compromís, ja
sigui pròpia en el cas de tenir la maquinària en propietat o de tercers o subcontractar
el servei, la puntuació serà de 0 punts.
Declara (mitjançant carta de compromís pròpia en el cas de tenir la maquinària en
propietat o una carta de compromís de tercers en el cas que la maquinària sigui d’un
tercer o es subcontracti el servei) la disponibilitat amb dedicació permanent al
contracte i per a ús del contractista sense estar relacionada amb la maquinària
descrita en l’apartat 6.2.3 del PPT d’un (1) tractor amb braç articulat per segadora de
marges amb potència no inferior a 65 kW, sí (2 punts) o no (0 punts). Si no
presenta en el sobre C la carta de compromís, ja sigui pròpia en el cas de tenir la
maquinària en propietat o de tercers o subcontractar el servei, la puntuació serà de 0
punts.
Declara (mitjançant carta de compromís pròpia en el cas de tenir la maquinària en
propietat o una carta de compromís de tercers en el cas que la maquinària sigui d’un
tercer o es subcontracti el servei) la disponibilitat amb dedicació permanent al
contracte i per a ús del contractista sense estar relacionada amb la maquinària
descrita en l’apartat 6.2.3 del PPT d’una (1) mini excavadora de potència mínima 30
kW amb implantacions per escombradora i retroexcavadora: sí (2 punts) o no (0
punts). Si no presenta en el sobre C la carta de compromís, ja sigui pròpia en el cas
de tenir la maquinària en propietat o de tercers o subcontractar el servei, la puntuació
serà de 0 punts.
Declara (mitjançant carta de compromís pròpia en el cas de tenir la maquinària en
propietat o una carta de compromís de tercers en el cas que la maquinària sigui d’un
tercer o es subcontracti el servei) la disponibilitat amb dedicació permanent al
contracte i per a ús del contractista sense estar relacionada amb la maquinària
descrita en l’apartat 6.2.3 del PPT d’una (1) segadora de seient amb una potència
superior a 6,5 kW per rotondes, illetes i marges d’accessos: sí (2 punts) o no (0
punts). Si no presenta en el sobre C la carta de compromís, ja sigui pròpia en el cas
de tenir la maquinària en propietat o de tercers o subcontractar el servei, la puntuació
serà de 0 punts.
Declara (mitjançant carta de compromís pròpia en el cas de tenir la maquinària en
propietat o una carta de compromís de tercers en el cas que la maquinària sigui d’un
tercer o es subcontracti el servei) la disponibilitat amb dedicació permanent al
contracte i per a ús del contractista sense estar relacionada amb la maquinària
descrita en l’apartat 6.2.3 del PPT d’un (1) camió grua amb una potència no inferior a
150 kW i longitud de ploma de 3 m, càrrega 2.000 kg: sí (2 punts) o no (0 punts). Si
no presenta en el sobre C la carta de compromís, ja sigui pròpia en el cas de tenir la
maquinària en propietat o de tercers o subcontractar el servei, la puntuació serà de 0
punts.
Declara (mitjançant carta de compromís pròpia en el cas de tenir la maquinària en
propietat o una carta de compromís de tercers en el cas que la maquinària sigui d’un
tercer o es subcontracti el servei) la disponibilitat amb dedicació permanent al
contracte i per a ús del contractista sense estar relacionada amb la maquinària
descrita en l’apartat 6.2.3 del PPT d’un (1) camió lleuger de 95 kW mínim i cistella
amb longitud màxima de 15m: sí (2 punts) o no (0 punts). Si no presenta en el
sobre C la carta de compromís, ja sigui pròpia en el cas de tenir la maquinària en
propietat o de tercers o subcontractar el servei, la puntuació serà de 0 punts.
Declara (mitjançant carta de compromís pròpia en el cas de tenir la maquinària en
propietat o una carta de compromís de tercers en el cas que la maquinària sigui d’un
tercer o es subcontracti el servei) la disponibilitat amb dedicació permanent al
contracte i per a ús del contractista sense estar relacionada amb la maquinària
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o

o

descrita en l’apartat 6.2.3 del PPT d’una (1) retroexcavadora mixta de 80 kW
aproximadament, fondària d’excavació de 3m mínim i capacitat de càrrega de 1000
litres mínim: sí (2 punts) o no (0 punts). Si no presenta en el sobre C la carta de
compromís, ja sigui pròpia en el cas de tenir la maquinària en propietat o de tercers o
subcontractar el servei, la puntuació serà de 0 punts.
Tenir etiqueta ambiental DGT “ECO” o “zero” en les dues (2) furgonetes de vialitat
definides a l’apartat 6.2.1 del PPT. Valor ofertat: nombre de furgonetes i tipus
etiqueta. Fins un màxim de 4 punts.. 2 punts per cada furgoneta amb etiqueta
“zero”; 1 punt per cada furgoneta amb etiqueta “ECO”; 0 punts si cap de les
dues furgonetes té etiquetatge “zero” ni “ECO”.
Tenir etiqueta ambiental DGT “ECO” o “zero” en el furgó compacte de senyalització
definit a l’apartat 6.2.1 del PPT. Valor ofertat: tipus etiqueta. Fins un màxim de 4
punts. Disposa d’etiqueta “zero”, 4punts; Etiqueta “ECO”, 2 punts; No en
disposa, 0 punts.
Tenir etiqueta ambiental DGT “ECO” en el vehicle utilitari per a la realització de les
tasques de direcció dels treballs definit a l’apartat 6.8 del PPT. Valor ofertat: tipus
etiqueta. Disposa d’etiqueta “ECO”, 2 punts; No en disposa, 0 punts.

4. Pla de millora i innovació: fins a 2 punts.
o

Increment del percentatge de l’import destinat a la implementació d’un pla de millora
continua i d’innovació establert en el PPT com a obligatori (1%). El percentatge
addicional ofert no comporta un cost addicional per a l’Administració i no pot ser
superior al 2%. Fins a 2 punts.
Per a aquest criteri es determina el valor màxim i mínim del paràmetre de valoració
del criteri, escollits entre totes les ofertes presentades en què aquest paràmetre hagi
estat quantificat. . L’oferta amb el valor mínim (en aquest criteri Vmin=0) obtindrà una
puntuació mínima (Pmin) de zero (0) en la valoració d’aquest criteri, i l’oferta amb el
valor màxim obtindrà la puntuació màxima (Pmax) establerta per aquest criteri que
serà de 2 punts. La resta d’ofertes obtindran, en aquest criteri objectiu d’avaluació,
una puntuació proporcional a la diferència entre la puntuació màxima i la puntuació
de 0, en correspondència amb la proporció del paràmetre quantificat en relació amb
la diferència entre els valors màxim i mínim ofertats per aquest paràmetre, amb un
valor mínim de Pmin=0 i arrodonida de manera estàndard a dos decimals, obtinguda
mitjançant les expressions:
=

,-.

Pi = P0
Pi = Pmax

−

· /1 −

,

si
si

01 !

01 !

2+

,

P0 > Pmin
Vmax = Vmin

En les que:
Vmax és el valor màxim ofertat (arrodonit a 1 decimal) pel paràmetre de
valoració del criteri.
Vmin
és el valor mínim ofertat (arrodonit a 1 decimal) pel paràmetre de
valoració del criteri
Vi
és el valor ofertat (arrodonit a 1 decimal) pel paràmetre de valoració
del criteri
Pmax és la puntuació màxima de valoració del criteri
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P0
és la puntuació automàtica obtinguda, arrodonida de manera
estàndard a dos decimals
és la puntuació de valoració de l’oferta per aquest criteri
Pi
Pmin
és la puntuació mínima de valoració del criteri
Considerant que pel cas particular d’ aquest criteri:
Pmax = 2
Pmin = 0
La puntuació es calcularà segons el següent:
01 !

= 2 · /1 −

2

01 !

Es valoraran amb 0 punts:
o aquells valors dels criteris que no s’hagin especificat i parametritzat
o quan el valor ofertat sigui superior a 2.
o quan el valor ofertat sigui 0.
o quan el valor ofertat (VOi) sigui major a la mitjana dels valors ofertats ( ) més
la desviació estàndard (σ), seguint les fórmules següents:
Es calcula la mitjana ( ) dels valors ofertats de tots els licitadors (VOi):
=

1

Després es calcula la desviació estàndard (σ):
=

∑

! ·"#$

%

'&

Es comprova la següent lògica proposicional:
>

+

⇒

=0

Quan es presentin ofertes de diferents empreses que pertanyin a un mateix grup
empresarial, en el sentit de l’article 42.1 del Codi del comerç, a afectes de
calcular el nombre de licitadors, la mitjana i la desviació estàndard només es
tindrà en compte aquella oferta més alta en el criteri, descartant per a aquests
càlculs la resta d’ofertes de les empreses que pertanyen a un mateix grup
empresarial.
5. Millores addicionals: fins a 2 punts.
•

Realitzar un reportatge fotogràfic abans i després de cada un de les operacions de
conservació executades que es lliurarà amb la periodicitat que el responsable del
contracte determini . sí (2 punts) o no (0 punts).
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CRITERIS D’ADJUDICACIÓ NO AVALUABLES MITJANÇANT FÒRMULES
La ponderació atribuïda als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor amb 30
punts pretén valorar la idoneïtat del mètode de treball proposat pel licitador per tal
d’assegurar la màxima qualitat final de la prestació objecte del contracte.
Els licitadors han d’assolir la puntuació mínima que s’indica en l’apartat N d’aquest Quadre
de característiques del contracte.
La metodologia de treball es valorarà d’acord amb els apartats següents:

1. Programa i Organització dels treballs: fins a 20 punts.
•

Inspecció visual de l’estat dels sistemes de contenció:
o

Descriure amb detall i justificar la metodologia emprada per la inspecció visual de
l’estat dels sistemes de contenció, indicant les patologies i paràmetres que
s’usaran per classificar el seu estat. Proposta de criteris per establir la classificació
de l’estat dels sistemes de contenció en bo, regular o dolent. Fins a 2 punts.

o

Presentar una tramificació de les carreteres incloses en l’àmbit d’aquest lot
d’acord amb la classificació de l’estat dels sistemes de contenció segons la
metodologia definida en l’apartat anterior. Aquesta classificació s’ha de justificar,
detallar i s’ha d’ajustar a l’estat real dels sistemes de contenció de les carreteres
d’aquest lot. Fins a 3 punts.

o

Presentar una proposta i priorització dels treballs per aquest lot en base a la
inspecció visual dels sistemes de contenció realitzada. Fins a 2 punts.

Amb caràcter no vinculant, s’adjunta taula resum amb el nombre de km aproximat de
sistemes de contenció segons lot:

•

número
de Lot

Sistemes de
contenció de vehicles
(Km)

1

250

2

150

3

100

Inspecció visual de l’estat dels senyals verticals:
o

Descriure amb detall i justificar la metodologia emprada per la inspecció visual de
l’estat dels senyals verticals, indicant les patologies i paràmetres que s’usaran per
classificar el seu estat. Proposta de criteris per establir la classificació de l’estat
dels senyals verticals en bo, regular o dolent. Fins a 2 punts.

o

Presentar una tramificació de les carreteres incloses en l’àmbit d’aquest lot
d’acord amb la classificació de l’estat dels senyals verticals segons la metodologia
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definida en l’apartat anterior. Aquesta classificació s’ha de justificar, detallar i s’ha
d’ajustar a l’estat real dels senyals verticals de les carreteres d’aquest lot. Fins a 3
punts.
o

Presentar una proposta i priorització dels treballs per aquest lot en base a la
inspecció visual dels senyals verticals realitzada. Fins a 2 punts.

Amb caràcter no vinculant, s’adjunta taula resum amb el nombre aproximat de
senyals verticals segons lot:
número
de Lot

Senyalització
vertical
(unitats)

1

13.000

2

4.500

3

3.500

•

Presentar un pla de treballs anual justificat i detallat amb xarxa de precedències i
coherència en l’assignació de percentatge respecte el pressupost de licitació, amb
terminis entremitjos i amb horaris de treball efectius segons tram de carretera i
tipologia de treball i afectació. Es valoraran la presentació i justificació de millores
respecte del procés constructiu i les afectacions al trànsit. Fins a 3 punts.

•

Presentar una relació de 3 indicadors per avaluar la correcta execució de les tasques
de conservació previstes en el PPT i justificar que es pugui fer seguiment d’aquests
indicadors durant l’execució del contracte. Aquests indicadors han de ser diferents dels
ja establerts en el PPT. Fins a 3 punts.

2. Sostenibilitat: fins a 8 punts.
•

Definir amb detall la gestió de residus en les diferents actuacions previstes a executar.
Fins a 2 punts.

•

Definir amb detall la gestió de residus del centre de manteniment del contractista. Fins
a 1 punt.

•

Definir amb detall la localització i gestió que es realitzarà amb els abocadors en les
diferents actuacions previstes a executar dividint l’àmbit en sectors per poder indicar,
com a mínim, 2 abocadors propers a cada divisió. Fins a 2 punts.

•

Definir amb detall propostes per utilització materials reciclats o reutilitzables en
operacions de conservació, especificant quines operacions, quins materials i en quin
procés d’execució de l’operació. Fins a 2 punts.

•

Definir amb detall i justificació de metodologies alternatives a l’operació de tractament
amb herbicides no residuals (03021). Fins a 1 punt.

3. Seguretat i salut: fins a 2 punts.
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•

Definir amb detall el sistema de gestió de la prevenció i seguretat en les actuacions
previstes analitzant i revisant l’estudi de Seguretat i Salut amb indicació d’elements
clau. Fins a 2 punts.

Justificació dels criteris d’adjudicació
Aquests criteris d’adjudicació han estat elaborats per l’equip tècnic del servei responsable
del contracte i pretenen tenir en consideració el principi de contenció de la despesa amb la
ponderació atribuïda a l’oferta econòmica, així com amb aquests criteris tots directament
relacionats amb la naturalesa de l’objecte del contracte es valora també la idoneïtat del
mètode de treball proposat pel licitador per tal d’assegurar la màxima qualitat final de la
prestació. A més es valora el coneixement i necessitats de l’àmbit territorial objecte de cada
lot.
D’acord amb aquests criteris l’adjudicació del contracte s’adjudicarà en base a la millor
relació qualitat-preu.
En conseqüència els criteris de solvència són:
Solvència i classificació empresarial
Classificació empresarial (com a criteri d’acreditació alternatiu a la solvència)
Grup:
Subgrup:
Categoria:

O
2
5

o
Solvè

ncia Econòmica
Article 87 LCSP: Volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit a l’any de
major volum de negoci dels darrers tres anys per un import igual o superior a:
Lot
Lot 1
Lot 2
Lot 3

Àmbit
Conservació d'obra civil. Lleida
Conservació d'obra civil. Tremp
Conservació d'obra civil. Esterri
d’Àneu

Solvència econòmica
3.966.438,17 €
2.290.884,98 €
3.333.921,36 €

En cas de presentar-se a més d’un lot, el volum mínim anual de negoci que
l’empresa licitadora ha d’acreditar és la suma dels imports mínims de solvència
econòmica exigida per a cada lot pel qual liciti.
L’acreditació de la suficiència d’aquest mitjà de solvència s’ha de fer mitjançant
l’aportació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si
l’empresa està inscrita en aquest registre, i en cas contrari pels dipositats al
registre oficial en el qual estigui inscrit. Els empresaris individuals no inscrits al
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Registre Mercantil han d’acreditar el volum anual de negocis mitjançant els seus
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
Solvència Tècnica o professional
Article 90.1.a) LCSP: Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o
similar naturalesa als que constitueixen l’objecte del contracte executats durant
els darrers tres anys que inclogui: import, dates i destinatari, públic o privat. Els
serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats
per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic;
quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per
aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari
acompanyada de la documentació de què disposi que acrediti la realització de la
prestació. L’import anual acumulat que l’empresa ha d’acreditar com executat
durant l’any de major execució dels últims tres anys, en treballs d’igual o similar
naturalesa que els de l’objecte del contracte, és de:
Lot
Lot 1
Lot 2
Lot 3

Àmbit
Conservació d'obra civil. Lleida
Conservació d'obra civil. Tremp
Conservació d'obra civil. Esterri
d’Àneu

Solvència tècnica
1.851.004,48 €
1.069.079,66 €
1.555.829,97 €

En cas de presentar-se a més d’un lot, el volum mínim anual de negoci que
l’empresa licitadora ha d’acreditar és la suma dels imports mínims de solvència
econòmica exigida per cada lot pel qual liciti.
Article 90.1.e) LCSP: Títols acadèmics i professionals del delegat i el cap de
Treballs del contracte. Concretament, el delegat ha d’estar en possessió del títol
d’Enginyer de Camins, Canals i Ports, d’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques o
qualsevol altra titulació universitària que pel seu contingut aporti els
coneixements tècnics suficient per a la correcta execució del contracte, i el cap
de Treballs ha d’estar en possessió del títol d’Enginyer de Camins, Canals i
Ports, d’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques o qualsevol altra titulació
universitària que pel seu contingut aporti els coneixements tècnics suficient per
a la correcta execució del contracte. S’ha d’acreditar presentant els títols
corresponents.
La figura del delegat i la del cap de treballs han d’estar cobertes per persones
diferents.
El Delegat ha de tenir 5 anys com a experiència laboral en una empresa amb la
classificació O2, que s’acreditarà mitjançant la presentació de la vida laboral
emesa per la Tresoreria de la Seguretat Social o currículum vitae.
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El Cap dels treballs ha de tenir 5 anys com a experiència laboral en una
empresa amb la classificació O2, que s’acreditarà mitjançant la presentació de
la vida laboral emesa per la Tresoreria de la Seguretat Social o currículum vitae.
Article 90.1 h) LSCP: Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic
del que es disposarà per l’execució dels treballs. Concretament:
-

Dos (2) furgonetes de vialitat, amb una capacitat mínima de 3 m3 i una
potencia superior a 50 kW, equipats amb pont de llums i panells de
missatge variable amb tecnologia LED amb tots els elements necessaris
per fer un tall de carril (antiguitat màxima 2 anys a l’inici del contracte).

-

Un (1) furgó compacte de senyalització, amb una capacitat mínima de 10
m3 tipus L2H2 i una potencia superior a 70 kW, estarà equipat amb pont
de llums i amb panells de missatge variable amb tecnologia LED amb
barra de llums tipus signal master, i amb tots els elements necessaris
per fer un tall de carril (antiguitat màxima 2 anys a l’inici del contracte).

-

Un (1) remolc amb panells de missatge variable amb tecnologia LED i
panell fletxa-aspa lluminós amb com a mínim 15 focus i 2 focus
complementaris amb xenon-flash.

-

Un (1) camió de trabuc amb grua d’una potència superior a 180 kW, amb
tot el necessari per a la reparació i/o col·locació de sistemes de
contenció i senyalització vertical, preparat per instal·lar una estenedora
de fundents i un full llevaneus de 3,5 m d’amplada i adaptat a la
tecnologia EUORO V com a mínim.

-

Una (1) mini carregadora de potència no inferior a 35 KW.

Tots els vehicles i la maquinària adscrits de forma permanent pel contractista
en l’àmbit d’aquest contracte han de disposar d’un sistema de gestió de flotes
mitjançant posicionament GPS o similar, compatible amb el programari de
gestió de flotes de la DGIM (anomenat Seguiment de Flotes: SEF) i accessible
per Internet o mitjans telemàtics per part del responsable. Els possibles costos
d’integració i compatibilitat del sistema de gestió de flotes que faci servir el
contractista amb el SEF han d’assumir-se per part del contractista. Aquesta
integració o compatibilitat ha de fer-se en un termini no superior a tres mesos
des de l’inici del contracte.
Tots els vehicles i la maquinària adscrits de forma permanent pel contractista
en l’àmbit d’aquest contracte han d’estar aprovats pel responsable.
A més, el contractista ha de posar a disposició del contracte, de forma
permanent durant les campanyes de vialitat hivernal i per a l’ús exclusiu
d’aquest, la relació següent segons lot:
Lot 1:
•

Quatre (4) estenedores de fundents amb planta humidificadora i tancs de
4 m3 de capacitat de tremuja per a sal, així com dipòsits de 1 m3 com a
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mínim per a salmorra.
•

Quatre (4) fulls o cunyes llevaneu de 3,50 m d’amplada.

•

Quatre (4) camions de trabuc o camions llevaneus compactes d’una
potència no inferior a 250 kW, amb tot el necessari per a la reparació i/o
col·locació de sistemes de contenció i senyalització vertical, preparat per
instal·lar una estenedora de fundents i un full llevaneus de 3,5 m
d’amplada i adaptat a la tecnologia EURO V com a mínim.

•

Dues (2) pales carregadora.

•

El sistema de sensorització i localització (GPS) dels treballs de vialitat
hivernal compatible i integrat en el sistema de gestió de vialitat hivernal
de la DGIM

Lot 2:
•

Quatre (4) estenedores de fundents amb planta humidificadora i tancs de
4 m3 de capacitat de tremuja per a sal, així com dipòsits de 1 m3 com a
mínim per a salmorra.

•

Quatre (4) fulls o cunyes llevaneu de 3,50 m d’amplada.

•

Quatre (4) camions de trabuc o camions llevaneus compactes d’una
potència no inferior a 250 kW, amb tot el necessari per a la reparació i/o
col·locació de sistemes de contenció i senyalització vertical, preparat per
instal·lar una estenedora de fundents i un full llevaneus de 3,5 m
d’amplada i adaptat a la tecnologia EURO V com a mínim.

•

Una (1) pala carregadora.

•

El sistema de sensorització i localització (GPS) dels treballs de vialitat
hivernal compatible i integrat en el sistema de gestió de vialitat hivernal
de la DGIM

Lot 3:
•

Deu (10) estenedores de fundents amb planta humidificadora i tancs de
4 m3 de capacitat de tremuja per a sal, així com dipòsits de 1 m3 com a
mínim per a salmorra.

•

Deu (10) fulls o cunyes llevaneu de 3,50 m d’amplada.

•

Deu (10) camions de trabuc o camions llevaneus compactes d’una
potència no inferior a 250 kW, amb tot el necessari per a la reparació i/o
col·locació de sistemes de contenció i senyalització vertical, preparat per
instal·lar una estenedora de fundents i un full llevaneus de 3,5 m
d’amplada i adaptat a la tecnologia EURO V com a mínim.

•

Una (1) turbofresadora de 360 CV màxim.

•

Tres (3) pales carregadora.
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•

El sistema de sensorització i localització (GPS) dels treballs de vialitat
hivernal compatible i integrat en el sistema de gestió de vialitat hivernal
de la DGIM.

Justificació dels criteris de solvència exigits:
Tots els criteris de solvència es troben relacionats amb l’objecte del contracte, tant pel que fa
als mitjans materials que s’exigeixen com als coneixements, titulació i experiència dels
equips personals que és necessari aportar a l’execució del contracte. Tot això per la
consecució d’una òptima execució del contracte que en definitiva i atès especialment el seu
objecte, directament relacionat amb el manteniment de la xarxa de carreteres repercuteix
directament en l’interès públic.
Barcelona,

F. Xavier Flores García
Per delegació
Resolució TES/335/2019 de 13/02/2019
DOGC 7812 de 18/02/2019
Director General d’Infraestructures de Mobilitat
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