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Informe dels Criteris de Valoració de necessitat i
idoneïtat del contracte

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

Objecte:
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MUDANCES I TRANSPORT DE MATERIALS,
DOCUMENTACIÓ I MOBILIARI (INTERN I EXTERN), ENTRE DIFERENTS EDIFICIS DEL
SECTOR D’ECOLOGIA URBANA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA AMB
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

Pressupost màxim de licitació: Preu total 133.578,35 € (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 del 10 % per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'una
única empresa licitadora, del 20% respecte el pressupost net de licitació.
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
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1.2. - Criteris de caràcter automàtic. Puntuació total 65 punts
1.2.1 - Criteris per la millora en el temps de servei tant ordinari com el temps de
resposta en el servei d’urgència descrits en el Plec de Prescripcions Tècniques
del present contracte.
L’empresa adjudicatària ha de garantir la cobertura dels horaris i temps mínim
de facturació establerts al PPT valorant-se cada millora proposada per sobre de
l’establert al PPT, fins un total de 40 punts.
a)

Servei Ordinari:

El que ofereixi menor temps de resposta per servei ordinari per sota que
estableix el punt 4.2 del PPT fins un total de 20 punts. A la resta de ofertes
se´ls atorgarà una puntuació proporcional segons la posició de la seva proposta
econòmica entre tots els licitadors.
(

)

Justificació:
Per garantir la correcta qualitat en l’execució dels serveis, es valora
positivament la reducció del termini del treball, entenent una optimització de
planificació, recursos i execució.
b)

Servei d’Urgència:

El que ofereixi menor temps de resposta per les urgències per sota que
estableix el punt 4.2 del PPT fins un total de 20 punts. A la resta de ofertes
se´ls atorgarà una puntuació proporcional segons la posició de la seva proposta
econòmica entre tots els licitadors.
(

)
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Per garantir la correcta qualitat en l’execució dels serveis, es valora
positivament la reducció del termini del treball, entenent una optimització de
planificació, recursos i execució.
1.2.2- Criteris de millora de minimització d'emissions relacionats amb el
transport i desplaçaments necessaris per a l'execució cte. fins 25 punts segons
la proporció següent.
L’objecte principal d’aquest contracte és el trasllat de mobiliari i documentació
entre les diferents oficines de la Gerència d’Ecologia Urbana. Amb la demanda
d’ús de vehicles elèctrics es contribueix a minimitzar la contaminació de la
ciutat.
Tipus de model de vehicles a utilitzar o similars:
Vehicle petit - fins 583 kg de càrrega
Vehicle mitjà - fins 982 kg de càrrega

Per posar a disposició del contracte un vehicle elèctric petit........ 10 punts
Per posar a disposició del contracte un vehicle elèctric mitjà ...... 15 punts

1.3. - Criteris de desempat
Les proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del
termini de presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de
persones treballadores amb discapacitat superior al que els imposi la
normativa.
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