INFORME
ASSUMPTE: Valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor del contracte del servei de
manteniment de la Piscina Coberta Municipal “Can Pasqual” de l’Ajuntament d’Esparreguera.
Informe tècnic sobre la puntuació dels criteris del contracte del servei de manteniment de la Piscina
Coberta Municipal “Can Pasqual” de l’Ajuntament d’Esparreguera la valoració dels quals depèn d’un
judici de valor sobre l’obertura de sobre B.
FETS
1. En data 13 de juliol de 2021 ha finalitzat el termini de presentació de proposicions per a prendre
part en la licitació per a l’adjudicació del contracte del servei de manteniment de la Piscina
Cobert Municipal “Can Pasqual” de l’Ajuntament d’Esparreguera, mitjançant procediment obert
subjecte a regulació harmonitzada, amb número d’expedient 1408-0872/2021.
2. En data 31 de gener de 2020 s’ha procedit a l’obertura del sobre B de les propostes que han
concorregut a la licitació del contracte, sent aquestes les que es detallen a continuació:
Manteniment Piscina Can Pasqual
Oferta
Empresa
A
Serveis Enginyeria Bruc, SL

NIF
B62592977

3. Analitzada la documentació continguda al sobre B de cada proposta presentada, amb la
documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació la valoració dels quals depèn d’un judici
de valor, s’informa que aquestes s’ajusten al Plec de Clàusules Administratives Particulars
(PCAP).
4. El PCAP proposa adoptar aquests criteris d’adjudicació als efectes de donar compliment al
principi d’eficiència de l’administració així com la possibilitat d’incorporar mesures de millores
que disposen les empreses del sector en l’execució de les prestacions contractuals. La
puntuació màxima que es podrà atorgar serà de 10 punts.
5. Els criteris d’adjudicació segons l’art. 1.11 del PCAP, són els següents:
Les empreses licitadores hauran d’aportar a la concurrència d’ofertes un projecte amb una
extensió màxima de 30 pàgines on, entre altres, defineixi com a mínim els aspectes següents:
Projecte amb una extensió màxima de 30 pàgines, on, entre altres, es defineixi com a mínim els
següents aspectes:
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Pla anual de treball, d’acord amb la clàusula 5 del PPT.
Proposta d’organització, d’acord amb la clàusula 3 PPT.
Aspectes relatius als criteris de valoració que depenen d’un judici de valor, d’acord
amb la clàusula 1.11 del PCAP.

Els aspectes objectes de valoració seran:
Metodologia o Pla de Treball
Es valorarà la relació i descripció dels serveis objectes del contracte, en funció de les
especificacions fetes en els PPT que regeixen el contracte tenint en compte els criteris:
 Programació actuacions manteniment preventiu.
 Programació actuacions manteniment normatiu
 Planificació actuacions anuals
Millores
Valorant únicament aquelles millores que siguin addicionals a les recollides en els PPT, i en
concret:
 Millores energètiques.

Metodologia o Pla de Treball i Millores: Màxim 10punts
Descripció detallada de la programació de les principals actuacions de manteniment
preventiu que s’aplicarà, amb detall dels treballs compresos, franja temporal on s’efectuaran
els treballs i amb taules de seguiment i comprovació: Màxim 3 punts

SERVEIS ENGINYERIA BRUC, SL
Sistema de gestió del manteniment de les instal·lacions Horizoon (GMAO), on s’introduiran
tots els elements de control del manteniment conductiu i preventiu, organitzant els horaris
diaris per aquest manteniment.

Analitzada l’oferta presentada se’n desprèn la següent puntuació:
-

Serveis Enginyeria Bruc, SL.- NIF: B62592977.- Valoració: 3 punts

Descripció detallada de la programació de les principals actuacions de manteniment
normatiu que s’aplicarà, amb detall dels treballs compresos, franja temporal on s’efectuaran
els treballs i amb taules de seguiment i comprovació: Màxim 3 punts
SERVEIS ENGINYERIA BRUC, SL
Aplicació de la normativa vigent en totes les programacions ja presentades en el manteniment
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conductiu, preventiu i correctiu i inclusió en el llibre de manteniment
Analitzada l’oferta presentada se’n desprèn la següent puntuació:
-

Serveis Enginyeria Bruc, SL.- NIF: B62592977.- Valoració: 3 punts

Es valorarà l’adequació i coherència de la planificació presentada i es puntuarà tenint en
compte l’adequació del servei ofert als continguts establerts en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars: Màxim 3 punts
SERVEIS ENGINYERIA BRUC, SL
Adequació dels horaris i planificació dels diferents tipus de manteniment anuals, segons els
diferents tipus de manteniment adequant els termes d’inspecció i manteniment al demanat als
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
Analitzada l’oferta presentada se’n desprèn la següent puntuació:
-

Serveis Enginyeria Bruc, SL.- NIF: B62592977.- Valoració: 3 punts

Es valorarà incloure al pla de manteniment operacions de millora de la eficiència energètica
de les instal·lacions: Màxim 1 punt
SERVEIS ENGINYERIA BRUC, SL
Estudi de l’estalvi energètic mitjançant auditoria els primers 6 mesos i adequant les
instal·lacions a aquest estalvi
Analitzada l’oferta presentada se’n desprèn la següent puntuació:
-

Serveis Enginyeria Bruc, SL.- NIF: B62592977.- Valoració: 1 punts

PROPOSTA
Que la puntuació total assignada a cada una de les ofertes, una vegada considerats els criteris de
valoració, és:
-

Serveis Enginyeria Bruc, SL.- NIF: B62592977.- Valoració total: 10 punts

Esparreguera, a data de la signatura digital
Nativitat Sanchez Garcia
Cap d’Unitat d’Equipaments
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