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INFORME VALORACIÓ DE LES OFERTES PER AL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MILLORA
DE LES ÀREES DE JOC PER A LA INFÀNCIA IADOLESCÈNCIA, I DELS ELEMENTS PER
A LA SALUT I ELEMENTS ESPORTIUS SITUATS A L’ESPAI PÚBLIC DE L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT (AJT/1162/2020 AS-115/2019)
Atès que la proposta lliurada per l’empresa URBE SBD s’ha desestimat per no ajustar-se als
requeriments i exigències descrites als documents per a la licitació, a continuació es fa
únicament la valoració de l’oferta de l’empresa HPC IBÉRICA S.A.
VALORACIÓ ECONÒMICA I D’ALTRES CRITERIS QUALITATIUS AVALUABLES PER
FORMULACIÓ MATEMÀTICA
A. CRITERIS PER PREUS
a) Oferta econòmica per als treballs de manteniment bàsic per tipologies d’elements
(màx.34 punts)
El preu total del manteniment bàsic és de 168.600,06€.
El pressupost màxim era 176.103,82€ i per tant la baixa proposada és del 4,26%
La puntuació en aquest apartat és de 34 punts.
b) Despesa per al subministrament i recanvis dels elements de joc, biosaludables i
esportius (màx.24 punts)
El percentatge de baixa lineal a aplicar als preus dels catàlegs per al
subministrament i recanvis dels elements de joc, salut i esportius proposat és del
20%.
La puntuació en aquest apartat és de 24 punts.
c) Despesa per als treballs addicionals correctius (màx.15 punts)
Hi ha tots els preus i cap supera l’import màxim. El sumatori total és 5.764,05€.
La puntuació en aquest apartat és de 15 punts.
B. CRITERIS QUALITATIUS
d) Criteri qualitatiu vinculat al cicle de vida del producte (màxim 3 punts)
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-

Certificació forestal, FSC dels elements (màs.1 punt)
Els jocs tenen la certificació de les fustes.

-

Tanques: 0,5 si el % a reciclar o transformar és igual o major al 40%.
A l’oferta, el percentatge de tanques per a reciclar o transformar és el 40%

-

Àrids: 1 punt si el % a reciclar o transformar és igual o major al 40%.
A l’oferta, el percentatge d’àrids per a reciclar o transformar és el 40%

-

Cautxú: 0,5punts si el % a reciclar o transformar és igual o major al 40%.
A l’oferta, el percentatge de cautxú per a reciclar o transformar és el 40% i
aporta el certificat de la planta de tractament i reciclatge o reutilització per al
cautxú.

La puntuació en aquest apartat és de 3 punts.
e) Increment de la freqüència de treballs de descompactació o volteig dels àrids dels
sorrals (màxim 3 punts)
Si la freqüència augmenta a 2 cops/trimestre s’atorgarà 1 punt.
Si la freqüència augmenta a 3 cops/trimestre (1 mensual) la puntuació serà de 3
punts.
La proposta augmenta la freqüència dels treballs de descompactació o volteig dels
àrids dels sorrals i serà de 3 cops /trimestre ( 1 cop mensual).
La puntuació en aquest apartat és de 3 punts.
f)

Certificació d’àrees de joc renovades dins d’aquest contracte (certificació ENAC)
(màxim 2 punts)
Si el licitador contempla la certificació d’àrees de joc que hagin estat renovades
dins d’aquest contracte (certificació ENAC) es puntuarà de la següent manera:
- 3 zones/any: 0.50 punts
- 4 zones/any: 1punt
- 5 zones/any: 1,50 punts
- 6 zones/any: 2 punts
La proposta incrementa 6 àrees.
La puntuació en aquest apartat és de 2 punts.

g) Increment de noves àrees de joc, elements salut, i elements esportius en el
còmput total, mantenint el preu del manteniment bàsic, a partir de les que
s’especifica al PPT, punt 6.(màxim 2 punts)
La puntuació d’aquest apartat és la següent:
- una sola àrea (en el còmput total: àrees de joc / salut / esportius): 0 punts
- 2 àrees (en el còmput total: àrees de joc / salut/ esportius): 0,25 punts
- 3 àrees (en el còmput total: àrees de joc / salut/ esportius): 0,5 punts
- 4 àrees (en el còmput total: àrees de joc / salut/ esportius): 1 punt
- 5 àrees (en el còmput total: àrees de joc / salut/ esportius): 1,5 punts
- 6 àrees (en el còmput total: àrees de joc / salut/ esportius): 2 punts
La proposta incrementa 6 àrees.
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La puntuació en aquest apartat és de 2 punts.
h) Criteris ambientals (màxim 1 punt)
Per la utilització de pintures atòxiques: 1 punt. Presentació d’un certificat o
compromís d’utilització de pintures atòxiques.
Han presentat el certificat conforme les pintures són atòxiques.
La puntuació en aquest apartat és de 1 punt.
El resultat de la valoració econòmica i criteris qualitatius és la següent:
CONCEPTE

PUNTUACIÓ

CRITERIS PER PREUS
Treballs manteniment bàsic
Subministrament
Treballs addicionals correctius

34
24
15

CRITERIS QUALITATIUS
Cicle de vida del producte
Increment treballs
Certificació àrees renovades
Increment noves àrees
Criteris ambientals

3
3
2
2
1

JUDICI DE VALOR
Estudi d'accessibilitat
Memòria

5
10

La puntuació total obtinguda és de 99 punts.
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PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Atès que l’oferta de l’empresa ha obtingut 99 punts, es proposa adjudicar el contracte per al
SERVEI DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LES ÀREES DE JOC PER A LA INFÀNCIA I
ADOLESCÈNCIA, I DELS ELEMENTS PER A LA SALUT I ELEMENTS ESPORTIUS SITUATS
A L’ESPAI PÚBLIC DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT a l’empresa HPC IBÉRICA S.A.

F_GRPFIRMA_TECNICS

F_GRPFIRMA_CAPS
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