Districte de Ciutat Vella

Exp.: 2022/1300
Contracte: 21002932
INFORME DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT
PRESENTADES PER A L'ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE CONSERVACIÓ, NETEJA,
MANTENIMENT DE CONSTRUCCIONS, EDIFICACIONS I TERRENYS, SUBSTITUCIÓ I
RETIRADA D’ELEMENTS AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA.
Consideracions prèvies:

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

La Mesa de Contractació, en sessió pública celebrada en data 24 de novembre de 2021, constata:
-

Que en el present contracte han presentat oferta les següents empreses:



CONTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, S.A. amb NIF A58863892
ESTAYC, S.L. amb NIF B65534075

-

Que les empreses licitadores han presentat la documentació relativa a l’Annex 1 model de
declaració responsable i declaren complir amb els requisits exigits per adjudicar el
contracte.

-

Que les empreses licitadores han presentat l’Annex 2 Oferta econòmica i resta de criteris
automàtics, dels que se n’han fet lectura i procedim a fer-ne la corresponent valoració.

VALORACIÓ OFERTES AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT
A continuació es procedeix a la valoració de les ofertes avaluables automàticament de les
empreses. La valoració de les ofertes s'ha realitzat en base als criteris establerts a la clàusula 10
del plec de clàusules administratives, concretament els criteris d'adjudicació avaluables de forma
automàtica.
1. La ponderació màxima del criteri d'adjudicació del preu ofertat, fins a 35 punts.
Pel percentatge de descompte aplicable a tots els preus unitaris establerts a l’annex 2 del Plec de
Prescripcions Tècniques, fins a 35 punts.
S’atorga la màxima puntuació a l’oferta que presenti un percentatge més elevat de descompte
aplicable linealment per a tots els preus unitaris establerts a l’annex 2 del Plec de Prescripcions
Tècniques, i 0 punts a la que no ofereixi cap descompte. Les altres ofertes seran valorades
proporcionalment entre aquests dos paràmetres.

Oferta econòmica
EMPRESA LICITADORA

Proposta % de
descompte

Puntuació

CONTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA

7,7%

14,97 punts

STAYC SL

18%

35,00 punts

2. Per la millora de la qualitat ambiental del vehicle adscrit al contracte, fins a 30 punts.
D’acord amb la clàusula 6 del Plec de Prescripcions Tècniques, l’empresa adjudicatària ha de
disposar de tots els aparells i maquinària necessaris per dur a terme el seu treball, entre els quals
hi ha un camió petit pel transport de material i eines.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Beatriz Llorca Rodriguez, Tècnic, el dia 26/11/2021 a les 14:22, que informa;
Sra. MARIA TERESA MARTI VIDAL, Cap de Departament, el dia 29/11/2021 a les 09:05, que informa.

Districte de Ciutat Vella

Exp.: 2022/1300
Contracte: 21002932
Per tal de valorar la qualitat ambiental del vehicle adscrit al contracte, la puntuació s’obté a partir
del distintiu ambiental de la DGT del vehicle i d’acord amb el quadre següent:
Etiqueta ambiental de la DGT

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

Zero emissions (blava)
Eco (blava i verda)
C (verda)

EMPRESA LICITADORA

CONTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA
STAYC SL

Puntuació
30 punts
20 punts
10 punts

Millora qualitat ambiental vehicle
adscrit al contracte
Proposta

Puntuació

Zero emissions
(blava)

30 punts

C (verda)

10 punts

3. Per la reducció del temps de resolució de les actuacions normals, d’acord amb la
clàusula 7 del Plec de Prescripcions Tècniques prevista en 7 dies naturals, fins a 15
punts.
La reducció del temps de resolució de les actuacions normals en dies naturals es puntua amb 7,5
punts per cada dia natural de reducció fins a un màxim de 2 dies naturals de reducció, que
correspondrien a un temps de resolució de les actuacions normals de 5 dies naturals.
No s’accepta major reducció del temps de resolució de les actuacions normals que la de 2 dies
naturals.

EMPRESA LICITADORA

Reducció temps de resolució de les
actuacions normals
Proposta

Puntuació

CONTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA

2 dies naturals

15 punts

STAYC SL

2 dies naturals

15 punts

4. Per la reducció del temps de resposta de les actuacions normals, d’acord amb la
clàusula 7 del Plec de Prescripcions Tècniques prevista en 2 dies hàbils 10 punts.
Es puntuarà amb 10 punts la reducció d’un dia hàbil del temps de resposta de les actuacions
normals, que correspondria a un temps de resposta de les actuacions normals d’1 dia hàbil.
No s’accepta major reducció del temps de resposta de les actuacions normals que la d’1 dia hàbil.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Beatriz Llorca Rodriguez, Tècnic, el dia 26/11/2021 a les 14:22, que informa;
Sra. MARIA TERESA MARTI VIDAL, Cap de Departament, el dia 29/11/2021 a les 09:05, que informa.
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Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

EMPRESA LICITADORA

Reducció temps de resposta de les
actuacions normals
Proposta

Puntuació

CONTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA

1 dia hàbil

10 punts

STAYC SL

1 dia hàbil

10 punts

5. Per la reducció del termini de lliurament dels informes d’actuació, d’acord amb la
clàusula 10 del Plec de Prescripcions Tècniques previst en 15 dies naturals, fins a 5
punts.
La reducció del termini de lliurament dels informes d’actuació en dies naturals es puntua amb 0,5
punts de reducció per cada dia natural fins a un màxim de 10 dies naturals de reducció, que
correspondrien a un termini de lliurament dels informes d’actuació de 5 dies naturals.
No s’accepta major reducció del termini de lliurament dels informes d’actuació que el de 10 dies
naturals.

EMPRESA LICITADORA

Reducció termini de lliurament dels
informes d’actuació
Proposta

Puntuació

CONTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA

10 dies naturals

5 punts

STAYC SL

5 dies naturals

2,5 punts

6. Per l’increment de la freqüència en el lliurament dels dossiers de recopilació de totes
les actuacions, segons determina la clàusula 10 del plec de prescripcions tècniques,
fins a 5 punts a partir del següent desglossament:
- Si és proposa lliurar els dossiers de recopilació de totes les actuacions amb una periodicitat
bimensual, 2,5 punts
- Si és proposa lliurar els dossiers de recopilació de totes les actuacions amb una periodicitat
mensual, 5 punts.

EMPRESA LICITADORA

Increment freqüència en el lliurament
dels dossiers de recopilació de totes
les actuacions
Proposta
Puntuació

CONTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA

mensual

5 punts

STAYC SL

mensual

5 punts

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Beatriz Llorca Rodriguez, Tècnic, el dia 26/11/2021 a les 14:22, que informa;
Sra. MARIA TERESA MARTI VIDAL, Cap de Departament, el dia 29/11/2021 a les 09:05, que informa.
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Puntuació total de les ofertes avaluables automàticament:

Criteris avaluables de forma automàtica

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

1.La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del
preu ofertat

CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS FAUS SA
Proposta
Puntuació

STAYC SL
Proposta

Puntuació

7,70%

14,97

18,00%

35,00

Zero
emissions
(blava)

30,00

C (verda)

10,00

3 Per la reducció del temps de resolució de les
actuacions normals

2 dies
naturals

15,00

2 dies
naturals

15,00

4 Per la reducció del temps de resposta de les
actuacions normals

1 dia hàbil

10,00

1 dia hàbil

10,00

5. Per la reducció del termini de lliurament dels
informes d’actuació

10 dies
naturals

5,00

5 dies
naturals

2,50

6. Per l’increment de la freqüència en el lliurament
dels dossiers de recopilació de totes les actuacions

mensual

5,00

mensual

5,00

2 Per la millora de la qualitat ambiental del vehicle
adscrit al contracte.

Puntuació total criteris avaluables
automàticament

79,97 punts

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Beatriz Llorca Rodriguez, Tècnic, el dia 26/11/2021 a les 14:22, que informa;
Sra. MARIA TERESA MARTI VIDAL, Cap de Departament, el dia 29/11/2021 a les 09:05, que informa.

77,50 punts

