Expedient: CTN20xxxxx
Procediment: Serveis Obert
Assumpte: Proposta de Contractació
Document:

SR. DIRECTOR
DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

Proposta de contractació
El Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
3/2003, de 4 de novembre, estableix que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és
l’administració hidràulica de Catalunya, la qual adopta la forma jurídica d’entitat de dret públic
de la Generalitat de Catalunya amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al
compliment de les seves funcions.
Vistes les competències atribuïdes a l’ACA per l’article 8 del text refós esmentat:
L’Àrea de Gestió del Medi considera necessari executar els treballs de “Mostreig i
determinació de l'estat ecològic de les zones humides de Catalunya, en el període 20212024” per un import de licitació de 354.018,56 euros (més IVA) i per un termini des de la data
de contractació fins a 31 de desembre de 2024.
L’Objecte d’aquesta contractació és la determinació de mostres i el càlcul d’indicadors
necessaris per a la valoració de l’estat ecològic de les masses d’aigua zones humides, així
com el tractament conjunt de la informació per la determinació de l’estat ecològic. Els treballs
responen al Programa Seguiment i Control del Districte de Conca Fluvial de Catalunya per al
període 2019-2024, aprovat per l’Acord de Govern GOV/80/2019, de 4 de juny, i redactat en
compliment del Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya (Decret Legislatiu
3/2003), d’acord amb la Directiva marc de l’aigua (2000/60/CE).
Principalment, els treballs inclouen:







Determinació a camp i a laboratori de paràmetres fisicoquímics
Mostreig, determinació i càlcul d’indicadors de fitoplàncton
Mostreig i determinació de macro i microinvertebrats, i càlcul d’índexs biològics
Mostreig i determinació de l’índex ECELS
Recollida, preservació i transport de mostres d’aigua per a l’anàlisi de substàncies
prioritàries
Elaboració d’un informe final

Els motius que fan necessària aquesta contractació són els que s’exposen a l’informe
justificatiu que consta a l’expedient. Igualment, no es proposa la contractació per lots per
garantir la uniformitat de la feina i el tractament comú dels resultats, tal com també s’exposa
a l’informe justificatiu.
Aquests mostrejos s’emmarquen en l’obligació de l’ACA d’efectuar el seguiment i la vigilància
de la qualitat ambiental de les aigües del territori de Catalunya. De conformitat amb la Directiva

Marc de l’Aigua (DMA) (2000/60/CE), aquests seguiments han de permetre oferir una visió
general, coherent i completa de l’estat i potencial ecològic i l’estat químic de les masses
d’aigua superficials, i han de proporcionar els mitjans i el coneixement necessari per revisar
els programes de mesures i els plans de gestió. Actualment, els controls al Districte de conca
fluvial de Catalunya per al període 2019-2024 estan aprovats mitjançant l’ACORD
GOV/80/2019, de 4 de juny, pel qual s'aprova el Programa de seguiment i control del
Districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2019-2024.

PROPOSO:
Que es tramiti el corresponent expedient per a la seva contractació per el procediment
següent:
1. Tipus de tramitació:
Ordinària
2. Forma d’adjudicació:
Oferta econòmicament més avantatjosa multicriteri.
S’adjudicarà a l’empresa guanyadora segons criteris objectius (econòmics 35% i
tècnics 20% de la puntuació) i criteris tècnics subjectes a judici de valor (45% de la
puntuació).
3. Procediment de contractació:
Obert
4. Admissió de variants:
No
5. Valoració del termini ofert mitjançant fórmula:
No
6. Termini de garantia:
Sí, per un període de temps de 5 mesos des de la signatura de l’acta de recepció del
contracte.
7. Existència de cofinançament:
No
8. Aquests treballs es poden subcontractar:
Sí
9. Els licitadors hauran d’aportar una declaració en què s’indiqui el responsable de la
prestació del servei en cas d’esdevenir adjudicatari:
Sí
.
10. S’ha de demanar a l’adjudicatari l’assegurança de responsabilitat civil:
No
11. Garantia provisional:

No
12. Garantia definitiva:
Obligatòria; per un import del 5% sobre l’import de licitació.
13. Revisió de preus:
No
14. Pròrrogues eventuals:
No
15. Import estimat:
L’Import estimat de la licitació és de 354.018,56 € + IVA
Costos directes: 316.088,00 €
Costos indirectes: 37.930,56 €
El pressupost s’ha calculat en base als preus unitaris de les diferents tasques a realitzar,
multiplicat pel nombre de vegades que cal realitzar la tasca durant la vigència del contracte.
El detall de com s’han determinat els preus unitaris es mostra a l’Annex 1 d’aquesta proposta.
Taula 15. Càlcul del pressupost basat en preus unitaris (en gris). La columna “CODI” es relaciona amb
la Taula de l’Annex 1.
CODI

IMPORT
parcial

CONCEPTE

UNITAT
NOMBRE
D'AMIDAM PREU UNITARI
D'UNITATS
ENT

IMPORT

Determinació d'invertebrats, paràmetres FQ i índex ECELS
Mostreig bàsic (invertebrats, aigua)
Determinació i càlcul índexs invertebrats en zones humides
Bateria de camp FQ
Determinació a camp índexs ECELS
Anàlisi paràmetres FQ generals (laboratori)
Anàlisi clorofil·la (laboratori)
Mostreig i determinació fitoplàncton

punt

891,00 €

328

292.248,00 €

C12
L9
C18
C15
L7
L8
L4

257
330
20
80
169
35
220

punt

220,00 €

76

16.720,00 €

C16

Presa de mostres d'aigua i enviament als laboratoris (SP)

20

mostra

20,00 €

151

3.020,00 €

G5

Informe final (anàlisi resultats i propostes)

4100

unitat

4.100,00 €

1

4.100,00 €

Subtotal (costos directes)
6% benefici industrial (costos indirectes)
6% despeses generals (costos indirectes)
TOTAL

316.088,00 €
18.965,28 €
18.965,28 €
354.018,56 €

16. Classificació
No
17. Solvència econòmica i financera:
El volum anual de negocis referit a l’any de major volum de negoci dels tres últims
conclosos, haurà de ser almenys de una vegada i mitja l’import mitjà anual estimat.
Per tant, el volum de negoci requerit és de 132.756,96 euros.
Total contracte
354.018,56 €

Mitjana anual
88.504,64 €

1,5*mitjana anual
132.756,96 €

En cas de presentar-se en “UTEs” aquest requisit s’ha de complir pel conjunt, no per
a cadascuna de les empreses que la conformen.

18. Solvència tècnica o professional PER CONTRACTES DE SERVEIS:
La solvència tècnica o professional inclou la solvència de l’equip tècnic (a) i la
solvència dels mitjans tècnics (b): equipaments, instal·lacions i material.
L’equip o els mitjans tècnics, o part de l’equip o mitjans tècnics podrà estar o no
integrat a l'empresa licitadora; així doncs, per acreditar la solvència d’aquest contracte
el licitador podrà basar-se en la solvència i mitjans d’altres entitats, independentment
de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb elles, sempre que demostri que
per executar el contracte disposa efectivament d’aquests mitjans.
a) Equip tècnic
En primer lloc, cal esmentar que els coneixements per realitzar les tasques objecte
d’aquest contracte no s’assoleixen només amb la formació estàndard regulada (com
graus universitaris), sinó que és necessari una formació i una experiència addicionals,
de caràcter especialitzat, que assegurin una qualitat adequada dels resultats obtinguts.
L’equip tècnic estarà format per tanta gent com sigui necessari per executar
correctament les tasques. A nivell de solvència, es valorarà com a mínim per quatre
persones. El conjunt de tot l’equip tècnic ha de complir els requisits següents:
a. Una persona per al mostreig limnològic i d’invertebrats amb coneixements
generals de limnologia, i experiència en aquest tipus de mostreig. Si es presenta
més d’una persona, els coneixements abans mencionats s’exigiran pel conjunt
de totes elles (no per cadascuna individualment). S’aportarà la part del seu
currículum vitae relacionada amb aquesta solvència.
b. Una persona especialista en la determinació taxonòmica de les mostres de
fitoplàncton, encarregada de la determinació de les mostres. S’aportarà la part
del seu currículum vitae relacionada amb aquesta solvència.
c. Una persona especialista en la determinació taxonòmica de les mostres
d’invertebrats (macroinvertebrats i microcrustacis), encarregada de la
determinació de les mostres. S’aportarà la part del seu currículum vitae
relacionada amb aquesta solvència.
d. Una persona que assumeixi la direcció tècnica dels treballs, que supervisi
l’organització general dels treballs i la qualitat dels resultats finals, tant en forma
com en continguts. S’aportarà la part del seu currículum vitae relacionada amb
aquesta solvència.
La persona per al mostreig de camp (punt (a)), ha de complir un d’aquests tres requisits
(1), 2) o 3)):
1) Titulació superior relacionada amb l’àmbit de treball i haver treballat
(beca, contracte, col·laboració, etc.) en una empresa o administració
pública, en un departament universitari o un centre d’investigació, en
què l’aspirant s’hagi encarregat del treball pràctic (mostreig dels
elements biològics a mesurar) durant un mínim de dos anys.

2) Titulació superior relacionada amb l’àmbit de treball i haver publicat
resultats com a mínim en dues revistes indexades (ISI) amb factor
d’impacte valorat superior a 1,2; o com a mínim en 4 revistes o
publicacions no indexades, o informes en què s’han fet mostrejos dels
elements biològics a mesurar.
3) Haver defensat una tesi doctoral, tesina, treball de DEA (Diploma
d’Estudis Avançats) o treball de màster directament relacionat amb la
matèria, en què l’autor s’hagi encarregat del treball pràctic (mostreig
dels elements biològics a mesurar).
Les persones especialistes en la determinació taxonòmica (fitoplàncton / invertebrats),
(punts (b) i (c)) han de complir un d’aquests quatre requisits (1), 2), 3) o 4)):
1) Haver defensat una tesi doctoral, tesina, treball de DEA (Diploma
d’Estudis Avançats) o treball de màster directament relacionat amb la
matèria, en què l’autor s’hagi encarregat del treball pràctic
(determinació
taxonòmica
fitoplàncton
o
invertebrats
(macroinvertebrats i microcrustacis)).
2) Titulació superior relacionada amb l’àmbit de treball i haver publicat
resultats com a mínim en dues revistes indexades (ISI) amb factor
d’impacte valorat superior a 1,5 en els quals es publiquin resultats
dels elements biològics a identificar i l’aplicació dels índexs de
qualitat.
3) Titulació superior relacionada amb l’àmbit de treball i tenir una
formació directament relacionada amb la matèria (determinació de
mostres de fitoplàncton o invertebrats (macroinvertebrats i
microcrustacis) d’un curs de com a mínim 40 hores de pràctiques.
4) Titulació superior relacionada amb l’àmbit de treball i haver treballat
(beca, contracte, col·laboració, etc.) en una empresa o administració
pública, en un departament universitari o un centre d’investigació, en
què l’aspirant s’hagi encarregat del treball pràctic (determinació
taxonòmica fitoplàncton o invertebrats (macroinvertebrats i
microcrustacis)) durant un mínim de dos anys.
La persona que actuarà com a Directora tècnica dels treballs (punt (f)) ha de complir
el requisit 1):
1) Titulació universitària de Grau Superior en l’àmbit de les ciències (ciències
de la vida, de la terra i ambientals), i experiència en la coordinació d’aquests
tipus de treballs (haver coordinat o dirigit al menys un treball).
L’acreditació de la solvència tècnica s’haurà de fer a través dels currículums vitae i
documentació acreditativa. La falta de documentació acreditativa del compliment d’aquests
requisit farà que no es tinguin en consideració.
S’entén com a documentació acreditativa qualsevol certificat, carta, titulació o document emès
per l’òrgan pertinent on s’hagin dut a terme les tasques que s’acrediten (universitat, centre de

recerca, empresa privada o administració pública), degudament signat, i on quedi ben clar que
es compleixen els requeriments demanats a la solvència tècnica.
Pel que fa a l’experiència, a més a més, caldrà aportar una descripció dels treballs duts a
terme segons el requisit indicat.
S’evitarà adjuntar la informació redundant i la no necessària per demostrar la solvència
tècnica; per tant, només s’ha de presentar la documentació acreditativa dels requisits descrits
en els criteris de selecció. Així mateix, la documentació acreditativa per valorar la solvència
tècnica es presentarà agrupada i de forma ordenada en quatre apartats:
a) Personal per al mostreig de camp
b) Personal per a la identificació taxonòmica de fitoplàncton
c) Personal per a la identificació taxonòmica d’invertebrats (macroinvertebrats i
microcrustacis)
d) Persona que assumeix la direcció tècnica

b) Mitjans tècnics
Cal disposar de tots els equipaments, el material i les instal·lacions necessàries per a
la correcta execució dels treballs i amb una qualitat suficient.
Els instruments i material tècnic per dur a terme els treballs objecte d’aquest contracte
seran els que s’especifiquen als protocols esmentats al plec de prescripcions
tècniques.
Criteris de selecció:
Caldrà acreditar, mitjançant declaració responsable signada pel licitador i la
documentació acreditativa corresponent, la disponibilitat dels mitjans tècnics, els
materials disponibles i les instal·lacions necessàries per dur a terme els treballs objecte
d’aquest contracte. Com a mínim: l’accés a una lupa i un microscopi adequats per dur
a terme la identificació taxonòmica de fitoplàncton i invertebrats, així com el material
necessari per al mostreig i la preservació de les mostres d’acord amb els protocols que
s’especifiquen al corresponent plec de prescripcions tècniques; una embarcació
lleugera, així com la resta d’aparells i materials per a la determinació de paràmetres
de camp i presa de mostres.
Amb aquests mitjans el licitador haurà de garantir la correcta execució dels treballs de
camp, laboratori i gabinet especificats en el PPT.

19. Solvència tècnica o professional PER CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT:
No s’escau.
20. Documentació tècnica a aportar per l’empresa en el SOBRE 2

Per poder valorar els criteris tècnics sotmesos a judici de valor que s’indiquen a
l’apartat 21, caldrà presentar, en apartats diferents, la documentació següent,
organitzada i classificada tal com es mostra a continuació:
1. Organització de l’equip de treball:
Especificar com s'organitzarà l'equip tècnic per a gestionar i desenvolupar els
treballs.
Especificar el nombre de persones que realitzaran cada tasca, la responsabilitat
que assumeixen cadascuna d’elles i motius pels quals se’ls assigna la tasca.
2. Pla de treball:
Explicar com es planifiquen i s’organitzen les diferents tasques objecte de
contractació, o quins criteris defineixen el pla de treball, de manera que
s’optimitzin els recursos i es maximitzi la qualitat del resultat final.
3. Descripció dels treballs:
Explicar breument els procediments de mostreig dels paràmetres fisicoquímics,
del fitoplàncton, i dels invertebrats, així com els procediments de laboratori i
d’identificació taxonòmica (explicar especialment els punts clau que determinen
diferències en els resultats!, no s’han de reproduir els protocols que s’esmenten
al Plec tècnic).
Explicar més detalladament en el cas que hi hagi algun aspecte que l’empresa
licitadora cregui que s’ha de canviar respecte els protocols de mostreig
esmentats al Plec tècnic, sempre i quan no s’alteri la representativitat dels
resultats finals; justificar-ho.
Explicar breument els procediments càlcul dels diferents indicadors a
considerar. Detallar si hi ha aspectes que l’empresa licitadora cregui que s’han
de canviar respecte els protocols adjuntats com a annexos al Plec tècnic;
justificar-ho.
4. Presentació dels resultats i informe final
Explicar com es presentaran anualment els resultats de les feines
encarregades (dades taxonòmiques, indicadors, etc.).
Presentar un índex amb els aspectes a incloure en els informes anuals de
presentació de resultats.
Presentar una proposta per a l’informe final (índex amb les explicacions que
convinguin).

21. Criteris tècnics de valoració

El sistema de valoració de les proposicions previst es justifica mitjançant l’aplicació de la
Directriu 1/2020, de 23 de juny de 2020, d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de
les proposicions econòmica i tècnica, de la Direcció General de Contractació Pública.
Els criteris de puntuació seran els següents:
a) Criteris tècnics objectius
Els criteris tècnics objectius es valoraran en cinc aspectes diferents, i podran assolir una
puntuació màxima de 20. Aquests criteris fan referència a les capacitats i experiència de
l’equip de treball donat que la qualitat final de les tasques objecte de contractació depenen
fonamentalment de les capacitats del personal que les porti a terme, així com de l’eficiència
energètica. A la taula següent es desglossen els punts que s’atorguen per cada cas:
Mostreig i determinació de l'estat i potencial ecològic als estanys i embassaments de
Catalunya, en el període 2021-2024.
Puntuació
Concepte
Puntuació
màxima
a. Publicacions científiques
3
Es valorarà que entre l’equip de treball hi hagi persones que han fet
1 punt per publicació
amb un màxim de 3
publicacions en revistes científiques sobre indicadors en zones humides.
b. Equip tècnic de treball (invertebrats)
5
L’equip de treball inclou una persona que, en els últims 5 anys, ha
realitzat un treball d’aplicació d’indicadors biològics d’invertebrats en
2,5
zones humides.
L’equip de treball inclou una persona que, en els últims 5 anys, ha
realitzat dos o més treballs d’aplicació d’indicadors biològics
5
d’invertebrats en zones humides.
c. Equip tècnic de treball (Conservació de zones humides)
5
L’equip de treball inclou una persona que, en els últims 5 anys, ha
2,5
realitzat un treball o projecte de conservació de zones humides.
L’equip de treball inclou una persona que, en els últims 5 anys, ha
5
realitzat dos o més treballs o projectes de conservació de zones humides.
d. Analítiques FQ de laboratori
4
Es disposa d’acreditació per les anàlisis de tots els paràmetres fins als
llindars (LQ) requerits al plec tècnic (TOC, amoni, nitrats, nitrits, fosfats,
4
clorurs, sulfats bicarbonats, duresa total, nitrogen total, fòsfor total)
Es disposa d’acreditació per les anàlisis d’almenys 8 dels 11 paràmetres
2
fins als llindars requerits.
e. Mobilitat sostenible
3
Els vehicles que s’utilitzaran per fer el treball de camp tenen un distintiu
ambiental de la Direcció General de Trànsit d’alguna d’aquestes
categories:
- C
1
- Eco
2
- Zero emissions
3

TOTAL PUNTUACIÓ TÈCNICA OBJECTIVA:
Els criteris tècnics objectius s’hauran de presentar segons el model de l’Annex 2.

20

b) Criteris tècnics sotmesos a judici de valor
Els criteris tècnics sotmesos a judici de valor es valoraran en diferents aspectes. La puntuació
màxima de cadascun d’ells es mostra a la taula següent. La puntuació màxima total dels
criteris tècnics sotmesos a judici de valor és de 45 punts.
Per tal de poder valorar cadascun dels aspectes, caldrà presentar la documentació esmentada
a l’apartat 20 d’aquest Plec, ordenada i identificada seguint cadascun dels punts d’aquesta
taula:
Taula de criteris tècnics sotmesos a judici de valor

Concepte

Puntuació
màxima

1. Organització de l'equip de treball
Es valorarà la capacitat organitzativa de l'equip per coordinar les diferents tasques
i gestionar el volum de feina, així com l'adequació formativa i d'experiència del
personal a la tasca assignada.

10

2. Pla de treball
Es valorarà l’organització de les diferents tasques a executar, l'optimització de
recursos en el desenvolupament de les feines, l’adequació de les feines als objectius
del contracte, i els criteris que definiran els plans de treball, per tal de maximitzar
la qualitat dels resultats obtinguts.
3. Descripció dels treballs
Es valorarà el coneixement expert i pràctic dels procediments de mostreig i
laboratori, així com del tractament de resultats, càlcul d’índexs, i els seu ús en la
valoració de l’estat, considerant per separat:
- Aspectes fisicoquímics (5 punts)
- Fitoplàncton (5 punts)
- Macroinvertebrats i microcrustacis (5 punts)
- Índex ECELS (5 punts)
4. Presentació dels resultats i informe final
Es valorarà la claredat en la identificació de les incidències i els aspectes aportats
pel licitador. Es valoraran propostes que millorin la recepció i l’organització de les
dades, o que n’assegurin una bona qualitat.
A partir de la proposta d´índex d’informe final que es presenti, i les notes que s’hi
afegeixin, es valorarà la qualitat que pot tenir l’informe

20

VALORACIÓ TOTAL CRITERIS TÈCNICS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:

45

5

10

Un cop obtingudes les valoracions tècniques de cada oferta per cada criteri tècnic, es
calcularà la puntuació tècnica de cada oferta per cada criteri tècnic, aplicant la següent
fórmula d’homogeneïtzació:
Pop= P x VTop/VTmv
On:

Pop: Puntuació de l’oferta a puntuar
P:
Puntuació del criteri
VTop: Valoració de l’oferta a puntuar
VTmv: Valoració de l’oferta millor valorada
La puntuació tècnica total de cada oferta serà la suma de les puntuacions així
obtingudes per cada criteri tècnic.
S’estableix un llindar mínim per cada criteri del 50% de la seva puntuació màxima.
Aquest llindar s’estableix a l’efecte que si cap de les valoracions tècniques l’assoleix,
no s’aplicarà la fórmula d’homogeneïtzació, i la puntuació a atorgar serà el valor
obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la
fórmula d’homogeneïtzació, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració
tècnica per poder rebre la màxima puntuació possible.
En concret:
Si cap valoració de les ofertes supera el llindar de valoració mínim, totes obtenen com
a puntuació el valor obtingut en la fase de valoració i cap queda exclosa de la licitació.
Si alguna valoració de les ofertes supera el llindar, es puntuen totes les ofertes i cap
queda exclosa de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació.
22. Forma de facturació
Indicat en el Plec de prescripcions tècniques.
23. Altres dades d’interès
Primera
Presentació del pressupost:
En la presentació de l’oferta caldrà desglossar el preu unitari de diferents conceptes.
El preu unitari haurà d’incloure els costos directes i indirectes.
A l’annex 3 d’aquesta proposta es mostra el model amb què s’ha de presentar l’oferta
econòmica. Aquest annex és un arxiu EXCEL, en el qual cal omplir les cel·les en groc:

CODI

C12
L9
C18
C15
L7
L8
L4
C16
G5

CONCEPTE
Determinació d'invertebrats, paràmetres FQ i índex ECELS
Mostreig bàsic (invertebrats, aigua)
Determinació i càlcul índexs invertebrats en zones humides
Bateria de camp FQ
Determinació a camp índexs ECELS
Anàlisi paràmetres FQ generals (laboratori)
Anàlisi clorofil·la (laboratori)
Mostreig i determinació fitoplàncton
Presa de mostres d'aigua i enviament als laboratoris (SP)
Informe final (anàlisi resultats i propostes)

UNITAT
D'AMIDAME
NT

IMPORT
parcial

punt

punt
mostra
unitat

287,84
369,6
22,4
89,6
189,28
39,2
246,4
22,4
4592

NOMBRE
D'UNITATS

PREU UNITARI
OFERTAT

IMPORT

328

0

0,00 €

76
151
1

TOTAL (inclou despeses directes i indirectes)

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

Segona
Presumpció d’ofertes anormalment baixes:
Es consideraran presumptes ofertes anormalment baixes en els casos següents:
• Amb caràcter general, quan la baixa del preu ofertat sobre el pressupost de licitació
sigui superior en més de 5 unitats percentuals en relació a la mitjana aritmètica de les
baixes.
• En aquells casos en els quals el nombre d’ofertes admeses sigui igual o inferior a 2,
quan la baixa del preu ofertat sobre el pressupost de licitació sigui superior en més de
5 unitats percentuals en relació a la mitjana aritmètica de les baixes i superior a 15
unitats percentuals.
La mitjana aritmètica es calcularà tenint en compte totes les ofertes, llevat dels
següents supòsits:
• Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 5: no es tindran en compte ni l’oferta amb
el preu més alt ni l’oferta amb el preu més baix.
• Quan el nombre d’ofertes sigui superior a 10: no es tindran en compte ni les 2 ofertes
amb el preu més alt ni les 2 ofertes amb el preu més baix.
Tercera
Fórmula econòmica:
La valoració econòmica de les ofertes presentades es realitzarà amb l’anàlisi de les
dades econòmiques de cada oferta amb una puntuació màxima de 35 punts. Les
formules aplicables a efectes de puntuació econòmica són:
-

Preu de licitació (35 punts)
Pv= (1 – (Ov-Om)/(1 x L)) x 35
On:
Pv: Puntuació oferta a valorar
Ov: Oferta a valorar (€)
Om: Oferta amb preu més baix (€)

L:

Import de licitació (€)

24. Modificacions del contracte:
No
25. Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals:
Es permet la cessió
26. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat/gestió
mediambiental (ISO/EMAS ...):
No
27. Condicions especials d’execució:
L’adjudicatari, durant els temps d’execució del projecte haurà de participar en
el programa de formació en centres de treball destinat a estudiants de FP que promou
el
Departament
d’Ensenyament
de
la
Generalitat
de
Catalunya
(http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/centres-treball/) o contribuir en algun
projecte
de
voluntariat
ambiental
(per
exemple:
http://voluntariatambiental.cat/#!/llistat). La participació al programa de formació o al
programa de voluntariat s’haurà d’acreditar documentalment abans de la finalització
del contracte.
En cas d’incompliment, s’aplicarà una penalització del 3% del preu del contracte, a
aplicar en la facturació del darrer quadrimestre.
28. Responsable del contracte:
Es proposa com a responsable del contracte la Sra Carolina Solà, Cap de la Unitat
d’Aigües Superficials del Departament de Control i Qualitat de les Aigües.
29. Sistema de determinació del preu del contracte:
El preu s’ha determinat com a preu unitari dels diferents conceptes objecte de
contractació.

El director de l’Àrea de Gestió del Medi

Annex 1. Justificació dels càlculs efectuats per determinar el preu unitari dels
diferents conceptes contemplats en la licitació.
La columna “CODI” es relaciona amb la Taula 15.

CODI
C12

L9
C18
C15
L7

L8
L4
G5

unitat
Preu
Import
CONCEPTE
d'amidaUnitats
unitari
parcial
ment
Treball de camp: Mostreig de macroinvertebrats en zones humides (índexs biològics)
Tècnic superior
hora
40
3,5
140
Tècnic de camp
hora
30
3,5
105
Quilometratge (desgast vehicle i combustible) km
0,2
60
12
Determinació i càlcul d'índex d'invertebrats de zones humides
Titulat superior especialista
hora
55
6
330
Bateria d'anàlisis FQ de camp en rius estanys soms (amb sonda i presa de mostres)
Material i amortització sondes
u.
20
1
20
Treball de camp: Càlcul ECELS (conjuntament amb invertebrats)
Tècnic superior
hora
40
2
80
Anàlisi FQ gneral bàsica d'aigua
Amoni
mostra
15
1
15
Nitrat
mostra
15
1
15
Nitrogen total
mostra
40
1
40
Fòsfor total
mostra
30
1
30
Fosfat
mostra
15
1
15
TOC
mostra
40
1
40
Alcalinitat
mostra
14
1
14
Anàlisi clorofil·la a en laboratori
Clorofil·la a
mostra
35
1
35
Determinació i índexs fitoplàncton en embassaments i estanys profunds
Titulat superior especialista
hores
55
4
220
Informe final
Titulat superior especialista (investigador)
hora
55
60
3300
Tècnic superior
hora
40
20
800

Import
unitari
257,00 €

330,00 €
20,00 €
80,00 €
169,00 €

35,00 €
220,00 €
4.100,00 €

Annex 2. Model de presentació dels criteris tècnics objectius
AQUEST ANNEX ES PRESENTA EN FORMAT EXCEL.
A la columna “CRITERIS”, cal triar l’opció que es pot acreditar. La columna puntuació s’omplirà
automàticament.

Mostreig i determinació de l'estat ecològic de les zones humides de Catalunya, en el període 2021-2024

Concepte

Criteris

a. Publicacions científiques
Es valorarà que entre l’equip de treball hi hagi persones que han fet publicacions en revistes científiques sobre
indicadors en zones humides.
b. Equip tècnic de treball (invertebrats)
a) 2,5 punts L’equip de treball inclou una persona que, en els últims 5 anys, ha realitzat un treball d’aplicació
d’indicadors biològics d’invertebrats en zones humides.
b) 5 punts L’equip de treball inclou una persona que, en els últims 5 anys, ha realitzat dos o més treballs d’aplicació
d’indicadors biològics d’invertebrats en zones humides.
c. Equip tècnic de treball (Conservació de zones humides)
a) 2,5 punts L’equip de treball inclou una persona que, en els últims 5 anys, ha realitzat un treball o projecte de
conservació de zones humides.
b) 5 punts L’equip de treball inclou una persona que, en els últims 5 anys, ha realitzat dos o més treballs o projectes
de conservació de zones humides.
d. Analítiques FQ de laboratori
a) 4 punts Es disposa d’acreditació per les anàlisis de tots els paràmetres fins als llindars (LQ) requerits al plec tècnic
(TOC, amoni, nitrats, nitrits, fosfats, clorurs, sulfats bicarbonats, duresa total, nitrogen total, fòsfor total)
b) 2 punts Es disposa d’acreditació per les anàlisis d’almenys 8 dels 11 paràmetres fins als llindars requerits.
e. Mobilitat sostenible
Els vehicles que s’utilitzaran per fer el treball de camp tenen un distintiu ambiental de la Direcció General de Trànsit
d’alguna d’aquestes categories:
a) 1 punt C
b) 2 punts Eco
c) 3 punts Zero emissions

Puntuació
0

Puntuació
màxima
3

1 punt per publicació amb un màxim de 3

TOTAL PUNTUACIÓ TÈCNICA OBJECTIVA:

0

5

0

5

0

4

0

3

0

20

Annex 3. Model de presentació de l’oferta econòmica.
AQUEST ANNEX ES PRESENTA EN FORMAT EXCEL.
Cal desglossar els preus unitaris dels aspectes que consten a la plantilla Excel. Els preus
unitaris ja han d’incloure els costos indirectes (benefici industrial i despeses generals).
Cal emplenar les caselles marcades en groc:
CODI

C12
L9
C18
C15
L7
L8
L4
C16
G5

CONCEPTE
Determinació d'invertebrats, paràmetres FQ i índex ECELS
Mostreig bàsic (invertebrats, aigua)
Determinació i càlcul índexs invertebrats en zones humides
Bateria de camp FQ
Determinació a camp índexs ECELS
Anàlisi paràmetres FQ generals (laboratori)
Anàlisi clorofil·la (laboratori)
Mostreig i determinació fitoplàncton
Presa de mostres d'aigua i enviament als laboratoris (SP)
Informe final (anàlisi resultats i propostes)
TOTAL (inclou despeses directes i indirectes)

UNITAT
D'AMIDAME
NT

IMPORT
parcial

punt

punt
mostra
unitat

287,84
369,6
22,4
89,6
189,28
39,2
246,4
22,4
4592

NOMBRE
D'UNITATS

PREU UNITARI
OFERTAT

IMPORT

328

0

0,00 €

76
151
1

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

