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1. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
1.1. Criteris sotmesos a un judici de valor (fins a 30 punts)
- Criteri 1 (C1). Fins a 30 punts.
Projecte tècnic. Es valorarà amb un màxim de 30 punts el pla de funcionament del servei,
d’acord amb els següents criteris:
Fins a 25 punts: Programa de treball i organització del servei
Fins a 2,5 punts: Control de qualitat i medi ambient
Fins a 2,5 punts: Supervisió del servei
Caldrà redactar una memòria tècnica d’un màxim de 20 pàgines, amb text mida DIN-A4,
impreses a dues cares i lletra tipus arial mida 12 o similar en format i grandària,
numerades correlativament, i si el licitador ho considera oportú, un màxim de 5 plànols,
gràfics o annexes mida DIN-A3 o DIN-A4. Es valorarà la concreció, coherència i claredat
de la planificació operativa dels serveis, horaris, organització, temps de resposta,
programa de substitucions, planificació del control del servei, el canal d’informació cap a
l’ajuntament i la informació... justificant i /o millorant si es creu oportú, els criteris mínims
del plec de clàusules tècniques.
Els licitadors presentaran un projecte complet d’organització dels serveis. En base a
aquesta informació, s’analitzarà la coherència, suficiència així com el conjunt
d’avantatges previstos per cada dependència, i es valoraran comparativament.
S’entendrà com a “avantatges” aquelles solucions, plantejaments, organització de
recursos, dedicacions, temporalitats, tecnologies, etc, que presentin una proposta que
tècnicament pugi ser considerada millor respecte el programa de requeriments mínims
per a cada dependència previst al PPT. Es considerarà la idoneïtat, quantitat, qualitat de
de recursos per a l’execució del servei amb la justificació d’adequació, coherència i
adaptabilitat a les dependències.
Per valorar el projecte tècnic (i per a cada criteri), es considerarà el valor afegit aportat
per l’execució del servei, la idoneïtat dels recursos proposats, així com l’adequació de la
proposta a les característiques particulars de cada dependència, amb la següent escala:


Proposta coherent, suficient i amb avantatges considerats de gran rellevància per
al conjunt de la proposta: 100%



Proposta coherent, suficient i amb avantatges considerats rellevants per al conjunt
de la proposta: 75%



Proposta coherent, suficient i amb avantatges considerats poc rellevants per al
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conjunt de la proposta: 50%


Proposta coherent, suficient i amb avantatges considerats irrellevants per al
conjunt de la proposta: 25%



Proposta incoherent o insuficient: 0%

1.2. Criteris automàtics (Fins a 70 punts)
- Criteri 2 (C2) Fins 30 punts. Oferta econòmica sobre el servei.
La puntuació s’atorgarà segons la fórmula següent:
Puntuació = 30 x Bo / B
Bo = Oferta a valorar de cada licitador
B= Oferta més baixa
El preu/hora resultant d’aplicar la baixa ofertada al preu de licitació no podrà ser inferior al
preu estipulat pel corresponent conveni col·lectiu vigent.
La prestació del servei comença amb l’inici de les actuacions descrites al plec i per tant,
no s’inclou el temps de desplaçaments en el contracte.
- Criteri 3 (C3). Fins a 40 punts.
Oferta d’hores, a l’alça, per la prestació del servei.
La màxima puntuació s’atorgarà a l’empresa que ofereixi el major nombre d’hores, i la
resta puntuaran de forma proporcional a la primera.
Puntuació = 40 x Ho / H
Ho = Oferta a valorar de cada licitador
H= Oferta més alta
El punt de sortida d’hores anuals per executar el servei, segons l’estudi econòmic, son:
23.884,32 hores.
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1.3. Ofertes anormals
Paràmetres objectius per apreciar possibles ofertes anormals o desproporcionades:
Quan suposi una rebaixa del preu d’un 20% o superior en relació a la mitjana de les altres
ofertes i, alhora, quan obtingui la màxima puntuació en tots els altres criteris automàtics.
No s’acceptaran ofertes que comportin un preu hora per sota del marcat al conveni
col·lectiu vigent.
1.4. Criteris específics de desempat
En cas que després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació es produeixi un empat entre
dues o més ofertes, s’aplicaran els criteris específics següents, segons l’ordre de prelació
que s’indica, per tal de facilitar el desempat:
1. Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de
presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors amb
discapacitat superior al que els imposi la normativa. En aquest supòsit, si diverses
empreses licitadores de les que haguessin empatat en quant a la proposició més
avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un
percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en
l'adjudicació del contracte el licitador que disposi del major percentatge de
treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla.
2. Proposicions d'empreses d'inserció regulades en la Llei 44/2007, de 13 de
desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció, que compleixin
amb els requisits establerts en aquesta normativa per tenir aquesta consideració.
3. Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de
presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que
afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
La documentació acreditativa dels criteris de desempat indicats serà aportada pels
licitadors en el moment en què es produeixi l'empat, i no amb caràcter previ.
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