Ajuntament de l’Escala
vila marinera

Exp. 2022/3374
Anunci per a la licitació del contracte mixt de subministrament de materials i equips de
climatització per les dependències municipals i el servei de manteniment.
1.- Entitat adjudicadora: Ajuntament de l’Escala
2.- Objecte del contracte: Subministrament de materials i equips de climatització per les
dependències municipals i el servei de manteniment.
3.- Pressupost i Valor estimat:
El pressupost del contracte és de 42.099,00€ i la repercussió de 8.840,79€ en concepte d’IVA,
totalitzant la quantitat de 50.939,79 (IVA inclòs).
El valor estimat del contracte és de 65.311,00€ i tenint en compte les possibles pròrrogues i
modificacions del contracte.
4.- Criteris d’adjudicació:
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa es
consideren diversos criteris d’adjudicació.
1.1. Criteris econòmics (Fins a 90 punts)
- Prestació 1 (P1). Fins 73 punts. Percentatge de descompte sobre treballs de manteniment
preventius.
La puntuació s’atorgarà segons la fórmula següent:
Puntuació = 73 x B / Bo
B= Percentatge de baixa ofert per l’empresa
Bo = Percentatge de baixa màxim ofert
- Prestació 2 (P2). Fins a 9 punts. Percentatge de descompte sobre obres d’inversió.
La puntuació s’atorgarà segons la fórmula següent:
Puntuació = 9 x B / Bo
B= Percentatge de baixa ofert per l’empresa
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Bo = Percentatge de baixa màxim ofert
- Prestació 3 (P3). Fins a 7 punts. Percentatge de descompte sobre manteniment correctiu.
La puntuació s’atorgarà segons la fórmula següent:
Puntuació = 7 x B / Bo
B= Percentatge de baixa ofert per l’empresa

Josep Bofill Testart

Signatura 1 de 1

Bo = Percentatge de baixa màxim ofert
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- Prestació 4 (P4). Fins a 1 punts. Percentatge de descompte per recàrregues de gas
La puntuació s’atorgarà segons la fórmula següent:
Puntuació = 1 x B / Bo
B= Percentatge de baixa ofert per l’empresa
Bo = Percentatge de baixa màxim ofert
1.2. Criteris tècnics (Fins a 10 punts)
- Criteris ambientals. Fins a 10 punts.
Segons la llei 16/2017 de l’1 d’agost de canvi climàtic, que té com a finalitats reduir les
emissions d'efecte hivernacle i afavorir la transició cap a una economia neutre en emissions,
es valorarà minimització de la contaminació generada per realitzar el servei.
Es valorarà en un màxim de 10 punts la mínima generació d’emissions de CO2, que es
calcularan amb la fórmula següent:
Emissions = _____ km entre l’Escala i la seu del licitador x 197,69 gr CO2/km / 1000 =
_________ KgCO2 per desplaçament
El valor de 197,69 gr CO2/km s’obté de la GUIA PRÀCTICA PER AL CÀLCUL
D’EMISSIONS DE GASOS AMB EFECTE HIVERNACLE (GEH) de l’oficina del Canvi
Climàtic de Catalunya de 2015 i considerant un vehicle de gasoil, de cilindrada major de 2,0
litres i una velocitat mitja de 70 km/h.
S’entendrà per seu del licitador el lloc que estableixi el licitador des d’on s’oferirà el servei a
l’Ajuntament. No haurà de coincidir necessàriament amb la seu social de l’empresa licitadora

La puntuació es realitzarà amb els següents criteris:


Emissions de CO2 inferior a 0,7908 kg: 10 punts



Emissions de CO2 inferior a 1,9769 kg i superiors a 0,7908 kg: 7,5 punts



Emissions de CO2 inferior a 2,9654 kg i superiors a 1,9769 kg: 5 punts



Emissions de CO2 inferior a 3,9538 kg i superiors a 2,9654 kg: 2,5 punts



Emissions de CO2 superiors a 3,9538 kg: 0 punts
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(s’haurà d’acreditar de manera fefaent).
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Ajuntament de l’Escala
vila marinera

Emissions CO2 per desplaçament

Punts

Emissions de CO2 inferior a 0,7908 kg

10

Emissions de CO2 inferior a 1,9769 kg i superiors a 0,7908 kg

7,5

Emissions de CO2 inferior a 2,9654 kg i superiors a 1,9769 kg

5

Emissions de CO2 inferior a 3,9538 kg i superiors a 2,9654 kg

2,5

Emissions de CO2 superiors a 3,9538 kg

0

Es comprovarà les distàncies que corresponguin amb vies de circulació (fins a carreteres
comarcals i no per camins de terra).
En cas d’empat en puntuacions, guanyarà l’empresa que generi una menor petjada
ecològica per realitzar el servei.
El licitador haurà de presentar la seva oferta formulant una única proposta de descompte
(en percentatge) per cada una de les prestacions.
5.- Obtenció de documentació:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/lescala
6.- Presentació d’ofertes:
a) Data límit de presentació: 15 dies naturals a partir de la publicació al perfil del contractant.
b) Documentació a presentar: La detallada en el plec.
L’Escala, a data de signatura electrònica.
Josep Bofill Testart
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