Expedient 201909

Esmena d’error en Plec de Clàusules Administratives Particulars per a la contractació
del servei de vigilància de les instal·lacions de la Fundació Barcelona Olímpica

C O M U N I C O:
Que s’ha esmenat l’error contingut a la clàusula 11 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars i l’Anunci de licitació per la contractació del servei de vigilància de les
instal·lacions de la Fundació Barcelona Olímpica, d’acord amb el següent detall:
Clàusula 11 del Plec de Clàusules Administratives Particulars

On diu:
“1. CRITERIS OBJECTIUS I DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA
Puntuació màxim: 95 punts
1.1. Oferta Econòmica: Per obtenir les puntuacions econòmiques es procedirà a avaluar
les ofertes de manera que a la més econòmica, i només a aquesta, se li assignaran 51
punts, la puntuació màxima. Totes les ofertes s’avaluaran amb la puntuació obtinguda
mitjançant la següent expressió:
P = (51 x preu de la oferta més econòmica)/preu de la oferta econòmica a puntuar
La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal.
La valoració de l’oferta econòmica es realitzarà prenent com a referència l’import ofertat
per l’empresa, exclòs l’IVA.
1.2. Millores: Es valoraran les millores i altres solucions aportades fins a un màxim de 44
punts repartits en:
a) Substitució de càmeres de vigilància de les instal·lacions del Museu Olímpic i de
l’Esport per unes d’alta definició, revisió i manteniment del sistema de CCTV: 1 punt
per cada càmera substituïda , fins a un màxim de 20 punts.
b) Aportació de walkies talkies amb tecnologia digital al Servei amb la mateixa
freqüència així com el manteniment dels equips: 1,5 punts per cada walki talki
aportat, fins a un màxim total de 12 punts.
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c) Connexió dels sistemes d'alarma dels edificis del Museu Olímpic i de la Font del Gat
a CRA; i Servei de Verificació Personal a l'edifici de la Font del Gat, fins a un màxim de
12 punts.

2. CRITERIS AVALUABLES SUBJECTES A JUDICI DE VALOR
2.1. Proposta tècnica: Es valorarà la proposta metodològica presentada, d’acord amb la
proposta de gestió de l’empresa prevista en el plec de prescripcions tècniques, fins a un
màxim de 5 punts.

Puntuació màxima total: 100 punts“

Ha de dir:
“1. CRITERIS OBJECTIUS I DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA
Puntuació màxim: 95 punts
1.1. Oferta Econòmica: Per obtenir les puntuacions econòmiques es procedirà a avaluar
les ofertes de manera que a la més econòmica, i només a aquesta, se li assignaran 49
punts, la puntuació màxima. Totes les ofertes s’avaluaran amb la puntuació obtinguda
mitjançant la següent expressió:
P = (49 x preu de la oferta més econòmica)/preu de la oferta econòmica a puntuar
La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal.
La valoració de l’oferta econòmica es realitzarà prenent com a referència l’import
ofertat per l’empresa, exclòs l’IVA.

1.2. Millores: Es valoraran les millores i altres solucions aportades fins a un màxim de
46 punts repartits en:
a) Substitució de càmeres de vigilància de les instal·lacions del Museu Olímpic i de
l’Esport per unes d’alta definició, revisió i manteniment del sistema de CCTV: 1 punt
per cada càmera substituïda, fins a un màxim de 22 punts.
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b) Aportació de walkies talkies amb tecnologia digital al Servei amb la mateixa
freqüència així com el manteniment dels equips: 1,5 punts per cada walki talki
aportat, fins a un màxim total de 12 punts.
c) Connexió dels sistemes d'alarma dels edificis del Museu Olímpic i de la Font del Gat
a CRA; i Servei de Verificació Personal a l'edifici de la Font del Gat, fins a un màxim de
12 punts.
2. CRITERIS AVALUABLES SUBJECTES A JUDICI DE VALOR
2.1. Proposta tècnica: Es valorarà la proposta metodològica presentada, d’acord amb la
proposta de gestió de l’empresa prevista en el plec de prescripcions tècniques, fins a un
màxim de 5 punts.

Puntuació màxima total: 100 punts”
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