Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Direcció de Coord Territorial i Av. de Serveis – Recursos i Control de Gestió
Logística i Gestió d’Edificis

Informe dels Criteris de Valoració de necessitat i
idoneïtat del contracte
Objecte:
CONTRACTE D’OBRES DE MILLORA DE LA PLANTA 3 DE L’EDIFICI DE TORRENT
DE L’OLLA 218-220, AL DISTRICTE DE GRACIA DE BARCELONA.

Pressupost màxim de licitació: Preu total 192.161,85 € (21% IVA Inclós)
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la
millor relació qualitat-preu amb l’objecte d’obtenir ofertes de gran qualitat.
S’aplicaran els criteris d’adjudicació següents:
1.- Criteris d’adjudicació avaluables de manera automàtica i que serviran
de base per a l’adjudicació del contracte fins a 100 punts.
1.1- La ponderació màxima del criteri d'adjudicació del preu ofertat, fins a 35
punts.
La puntuació no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió del
Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible i la
Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d’aplicació de
la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16.
Les ofertes es valoraran d’acord amb la següent fórmula:
(

)

Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes, en principi,
amb valors anormals o desproporcionats:
- Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o,
en el cas d'una única empresa licitadora, de 15 punts percentuals respecte el
pressupost net de licitació.
Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de
les ofertes es prescindirà de l'oferta més baixa i/o de l'oferta més alta si hi ha
un diferencial superior al 5% respecte de l'oferta immediatament consecutiva.
Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de
les ofertes s'exclouran una o les dues ofertes més cares i/o una o les dues
ofertes més baixes sempre i quan una amb l'altre o totes dues amb la que la
segueix tinguin un diferencial superior al 5%.
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D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es
comprova que és anormalment baixa perquè no compleix les obligacions
aplicables en matèria de subcontractació, ambiental, social o laboral, nacional o
internacional, incloent l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials
vigents.
2.- Criteri d’adjudicació avaluable de manera objectiva i que serviran de
base per a l’adjudicació del contracte fins a 65 Punts
2.1- Per ampliació en el termini de garantia (màxim un any): fins a 12 punts.
Es puntuarà fins a 6 punts per cada bloc de 3 mesos d’ampliació de garantia
per sobre dels 12 mesos obligats al plec , amb un màxim de 12 punts en les
mateixes condicions i prestacions que la mínima exigida al Plec de
Prescripcions Tècniques del contracte.
Justificació:
L’ampliació de garantia es valora positivament, entenent que s’amplia el temps
de resposta de les diferents ejeccions d’obra plantejades al projecte, així com
els elements utilitzats continguts a les diferents partides d’obra.

2.2- El PPT del present contracte contempla la neteja diària de manera
obligatòria.
Es puntuarà el criteri per la millora en la proposta de neteja de les zones
d’actuació i els àmbits de l’entorn de l’obra per part
d’una empresa
especialitzada.
L’empresa adjudicatària ha de garantir la cobertura de neteja establert al PPT
valorant-se cada millora proposada per sobre, fins a 20 Punts
a) 3.30h diàriament una vegada finalitzada la jornada d’execució de
l’obra o previ a la jornada laboral dels usuaris del edifici. 20 Punts
b) 2.30h diàriament una vegada finalitzada la jornada d’execució de
l’obra o previ a la jornada laboral dels usuaris del edifici. 10 Punts
c) Pel compliment de l’horari de neteja plantejat al Plec de Prescripcions
tècniques sense cap millora al respecte. 0 Punts

Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Direcció de Coord Territorial i Av. de Serveis – Recursos i Control de Gestió
Logística i Gestió d’Edificis

Justificació:
La intensificació de neteja diària es valora positivament ja que amb aquest
criteri pensem reduir les molèsties de pols, acumulació de restes, etc,
originades per la jornada diària. En ser un obra que s’ha previst amb usuaris
treballant simultàniament a la planta, la confortabilitat i la reducció de molèsties
es valora per sobre d’allò establert al plec.

2.3- Experiència professional del Cap d’obra en reforma d’edificis d’oficines en
àmbit urbà (no industrial) de superfície igual o superior a 2.000,00 m2 construïts
en els últims 10 anys avalada per certificats de bona execució*. Fins a 20
Punts
a) Acredita 2 obres o més d’experiència. 20 punts
b) Acredita 1 obra d’experiència. 10 Punts
c) No acredita més experiència en obres similars. 0 Punts
Justificació:
S’atorgarà la següent puntuació als tècnics els quals s’acreditin l’experiència en
actuacions de característiques similars a les de l’objecte de l’encàrrec que
s’indica en cada cas. L’experiència comporta tant possibles solucions a l’obra,
com propostes o suggeriments que pogueren sortir en el desenvolupament dels
treballs.
Acreditació:
Per acreditar l'experiència dels membres de l'equip proposat, s'hauran d'aportar
certificats de "bona execució" emesos per les administracions o entitats per als
quals els membres de l'equip proposat hagin realitzat aquestes tasques o
similars, com a documentació annexa a l’oferta presentada. La manca
d’acreditació puntuarà 0 punts.
Aquest certificats indicaran l’import de les obres realitzades, dades i lloc de
l’execució.
2.4- Experiència de l’Encarregat de l’obra en reforma d’edificis d’oficines en
àmbit urbà (no industrial) de superfície igual o superior a 2.000,00 m2 construïts
en els últims 10 anys avalada per certificats de bona execució*. Fins a 13
Punts
a) Acredita 2 obres o més d’experiència requerida. 13 Punts
b) Acredita 1 obra d’experiència requerida. 5 Punts
c) No acredita experiència en obres similars. 0 Punts
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Justificació:
S’atorgarà la següent puntuació als tècnics els quals s’acreditin l’experiència en
actuacions de característiques similars a les de l’objecte de l’encàrrec que
s’indica en cada cas. L’experiència comporta tant possibles solucions a l’obra,
com propostes o suggeriments que pogueren sortir en el desenvolupament dels
treballs.
Acreditació:
Per acreditar l'experiència dels membres de l'equip proposat, s'hauran d'aportar
certificats de "bona execució" emesos per les administracions o entitats per als
quals els membres de l'equip proposat hagin realitzat aquestes tasques o
similars, com a documentació annexa a l’oferta presentada. La manca
d’acreditació puntuarà 0 punts.
Aquest certificats indicaran l’import de les obres realitzades, dades i lloc de
l’execució.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Cristofol Querol Lacarte, Cap de Departament, el dia 26/03/2021 a les 14:10, que informa.

