ANNEX

VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES EN XIFRES O PERCENTATGES DEL
CONTRACTE DE SERVEIS DE SOCORRISME I PRIMERS AUXILIS DE LES PISCINES
MUNICIPALS DE PALAU, SANTA EUGÈNIA – CAN GIBERT DEL PLA I PISCINES
MUNICIPALS D’ESTIU DE LA ZONA ESPORTIVA DE LA DEVESA.
Han estat aplicats els següents criteris corresponents a l’apartat 19 “Criteris d’adjudicació
(clàusula 18 i 24)” de l’Annex I del PCAP on s’indiquen les CARACTERÍSTIQUES DEL
CONTRACTE DE SERVEIS DE SOCORRISME I PRIMERS AUXILIS DE LES PISCINES
MUNICIPALS DE PALAU, SANTA EUGÈNIA-CAN GIBERT DEL PLA I PISCINES
MUNICIPALS D’ESTIU DE LA ZONA ESPORTIVA DE LA DEVESA.

CRITERIS A VALORAR:
Criteris avaluables en xifres o percentatges (fins a 55 punts)
A)

Oferta econòmica: fins a 45 punts

Es valorarà l’oferta de manera que a la més econòmica se li assignarà 45 punts. Les ofertes s’avaluaran
mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:

Puntuació de cada oferta = (Nombre Màxim de punts) X preu de l’oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua
El preu de l’oferta serà el resultat de multiplicar el nombre d’hores de socorrisme i primers auxilis que
s’han previst realitzar anualment pel preu unitari (preu/hora) que s’ofereix per aquest servei. Caldrà que
s’especifiqui concretament segons la formula:

Preu de l’oferta = 20.497 hores x preu unitari ofert
(preu/hora)

Aportació de material de prevenció i salvament per complementar els elements ja existents a cada instal·lació,
o per reposició dels actuals: fins a 10 punts
B)

Es valorarà l’aportació del següent material de prevenció i salvament per a cadascuna de les piscines:
•

Piscina municipal de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla (fins a 3 punts):

1 Ut. Cadira Socorrista H-400 accés ràpid ASTRALPOOL, o similar de les mateixes
característiques. Fabricada amb tub Ø 43 mm d’acer inoxidable. AISI-304. Esglaons, plataforma i
seient en material plàstic. Gran plataforma i seient giratori 90° per facilitar la zona de visió. Indicada
per a piscina. Inclou suport para-sol. (2 punts)
1 Ut. Camilla d’acer inoxidable amb capçal regulable i buit facial 180x55x80cm QUIRUMED, o
similar de les mateixes característiques. Fabricada amb tub d’acer inoxidable, tapisseria polipell en
negre, capçal regulable en altura mitjançant cremallera, amb buit facial i pes màxim suportat de 120
kg. (0,70 punts)
1 Ut. Cadira de rodes plegable d’alumini ample 48cm QUIRUMED, o similar de les mateixes
característiques. Cadira de rodes plegable per a persones de mobilitat reduïda amb seient de 48 cm
d’ample. Fabricada en alumini per facilitar el seu transport en vehicles. Les rodes del darrere de grans
dimensions amb cèrcols que permeten a l’usuari accionar-la per si mateix. Característiques: alumini,

plegable i autopropulsable, recolzabraços, reposapeus abatibles, seient i respatller encoixinats i
butxaca portadocuments, rodes massisses amb sistema de frenada en les posteriors. Fitxa Tècnica:
ample màxim de roda a roda 69 cm, ample mínim plegada 31 cm, ample del respatller 48 cm, ample
seient 48 cm, diàmetre de roda del darrere 60 cm, alçada màxima 90 cm, profunditat del seient 42
cm, alt del respatller 46 cm, pes de la cadira 19 kg, pes màxim suportat (aprox.) 100 kg. (0,30
punts)

•

Piscina municipal de Palau (fins a 3 punts):

1 Ut. Cadira Socorrista H-400 accés ràpid ASTRALPOOL, o similar de les mateixes característiques.
Fabricada amb tub Ø 43 mm d’acer inoxidable. AISI-304. Esglaons, plataforma i seient en material
plàstic. Gran plataforma i seient giratori 90° per facilitar la zona de visió. Indicada per a piscina.
Inclou suport para-sol. (2 punts)
1 Ut. Camilla d’acer inoxidable amb capçal regulable i buit facial 180x55x80cm QUIRUMED, o similar
de les mateixes característiques. Fabricada amb tub d’acer inoxidable, tapisseria polipell en negre,
capçal regulable en altura mitjançant cremallera, amb buit facial i pes màxim suportat de 120 kg. (0,70
punts)
1 Ut. Cadira de rodes plegable d’alumini ample 48cm QUIRUMED, o similar de les mateixes
característiques. Cadira de rodes plegable per a persones de mobilitat reduïda amb seient de 48 cm
d’ample. Fabricada en alumini per facilitar el seu transport en vehicles. Les rodes del darrere de grans
dimensions amb cèrcols que permeten a l’usuari accionar-la per si mateix. Característiques: alumini,
plegable i autopropulsable, recolzabraços, reposapeus abatibles, seient i respatller encoixinats i
butxaca portadocuments, rodes massisses amb sistema de frenada en les posteriors. Fitxa Tècnica:
ample màxim de roda a roda 69 cm, ample mínim plegada 31 cm, ample del respatller 48 cm, ample
seient 48 cm, diàmetre de roda del darrere 60 cm, alçada màxima 90 cm, profunditat del seient 42 cm,
alt del respatller 46 cm, pes de la cadira 19 kg, pes màxim suportat (aprox.) 100 kg. (0,30 punts)

•

Piscines municipals Zona esportiva Devesa (fins a 4 punts):

1 Ut. Cadira Socorrista Alta de base amb rodes ASTRALPOOL, o similar de les mateixes
característiques (VAS PRINCIPAL). Fabricada amb tub Ø 43 mm d’acer inoxidable AISI-304.
Esglaons, plataforma i seient de material plàstic. Base amb rodes. (1,50 punts)
1 Ut. Cadira Socorrista Alta de base amb rodes ASTRALPOOL, o similar de les mateixes
característiques (VAS DE XIPOLLEIG). Fabricada amb tub Ø 43 mm d’acer inoxidable AISI-304.
Esglaons, plataforma i seient de material plàstic. Base amb rodes. (1,50 punts)
1 Ut. Camilla d’acer inoxidable amb capçal regulable i buit facial 180x55x80cm QUIRUMED, o similar
de les mateixes característiques. Fabricada amb tub d’acer inoxidable, tapisseria polipell en negre,
capçal regulable en altura mitjançant cremallera, amb buit facial i pes màxim suportat de 120 kg. (0,70
punts)
1 Ut. Cadira de rodes plegable d’alumini ample 48cm QUIRUMED, o similar de les mateixes
característiques. Cadira de rodes plegable per a persones de mobilitat reduïda amb seient de 48 cm
d’ample. Fabricada en alumini per facilitar el seu transport en vehicles. Les rodes del darrere de grans
dimensions amb cèrcols que permeten a l’usuari accionar-la per si mateix. Característiques: alumini,
plegable i autopropulsable, recolzabraços, reposapeus abatibles, seient i respatller encoixinats i
butxaca portadocuments, rodes massisses amb sistema de frenada en les posteriors. Fitxa Tècnica:
ample màxim de roda a roda 69 cm, ample mínim plegada 31 cm, ample del respatller 48 cm, ample
seient 48 cm, diàmetre de roda del darrere 60 cm, alçada màxima 90 cm, profunditat del seient 42 cm,
alt del respatller 46 cm, pes de la cadira 19 kg, pes màxim suportat (aprox.) 100 kg. (0,30 punts)

Ofertes anormalment baixes (clàusula 18 i 24)
• Procedeix: SI
Es considerarà oferta anormal o desproporcionada quan el preu ofert pel licitador sigui desproporcionat
d’acord amb el criteri previst a l’article 149 de la Llei de Contractes del Sector Públic. Es consideraran, en
principi, anormalment baixes les ofertes que es trobin en els següents supòsits:
Quan, en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de
25 unitats percentuals.

a)

b)

Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra oferta.

Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana
aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, per al còmput de la mitjana s’ha d’excloure l’oferta
que sigui d’una quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana.
En qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.

c)

d) Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant això, si entre aquestes hi ha ofertes
superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, s’ha de calcular una nova mitjana només amb
les ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el nombre de les altres ofertes és inferior a
tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes de menor quantia.

-

Termini per a la justificació de l’anormalitat de l’oferta: 10 dies hàbils.

VALORACIONS REALITZADES:
Criteris avaluables en xifres o percentatges (fins a 55 punts)

EMPRESA

VALORACIONS

PUNTS

TOTAL

Plica 1
LLOP GESTIÓ ESPORTIVA, SL
NIF: B62538228

Sobre 3

Oferta econòmica:

45,00

Aportació de material de prevenció i
salvament:

10,00

55,00
punts

Plica 2
CONSORCI DEL TRANSPORT
SANITARI REGIÓ GIRONA, SA
NIF: A17447061

Sobre 3

Oferta econòmica:

43,15

Aportació de material de prevenció i
salvament:

10,00

Plica 3
DIVERSPORT, SL
NIF: B17711474

Sobre 3

Oferta econòmica:

43,46

Aportació de material de prevenció i
salvament:

10,00

Plica 4
EMERGÈNCIES SETMIL, SL
NIF: B57227175

Sobre 3

Oferta econòmica:

42,87

Aportació de material de prevenció i
salvament:

10,00

53,15
punts

53,46
punts

52,87
punts

Valoració dels criteris avaluables en xifres o percentatges del contracte de
serveis de socorrisme i primers auxilis de les piscines municipals de Palau,
Santa Eugènia – Can Gibert del Pla i piscines municipals d’estiu de la Zona
Esportiva de la Devesa.

A) Oferta econòmica: fins a 45 punts
PREU BASE DE LICITACIÓ
EMPRESA

327.952,00

sense IVA

PREU

BAIXA

PUNTUACIÓ

HORES

PREU/H

TOTAL

IVA

TOTAL + IVA

LLOP GESTIÓ ESPORTIVA, SL

302.664,95

7,71%

45,00

20.497,00

14,77

302.664,95

63.559,64

366.224,59

CONSORCI DEL TRANSPORT SANITARI REGIÓ GIRONA, SA

315.653,80

3,75%

43,15

20.497,00

15,40

315.653,80

66.287,30

381.941,10

DIVERSPORT, SL

313.399,13

4,44%

43,46

20.497,00

15,29

313.399,13

65.813,82

379.212,95

EMERGÈNCIES SETMIL, SL

317.703,50

3,13%

42,87

20.497,00

15,50

317.703,50

66.717,73

384.421,23

OFERTA MÉS ECONÒMICA

302.664,95

7,71%

MITJANA DE LES OFERTES PRESENTADAS

312.355,35

4,76%

OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA (MITJANA -10%)

281.119,81

14,76%

Valoració dels criteris avaluables en xifres o percentatges del contracte
de serveis de socorrisme i primers auxilis de les piscines municipals de
Palau, Santa Eugènia – Can Gibert del Pla i piscines municipals d’estiu
de la Zona Esportiva de la Devesa.

B) Aportació de material de prevenció i salvament per complementar els elements
ja existents a cada instal.lació, o per reposició dels actuals: fins a 10 punts
LLOP GESTIÓ ESPORTIVA, SL
APORTACIÓ DE MATERIAL PER A CADASCUNA DE LES PISCINES
Piscina municipal de Santa Eugènia-Can Gibert del Pla
1 Ut. Cadira Socorrista H-400 accés ràpid ASTRALPOOL, o similar de les
mateixes característiques.
1 Ut. Camilla d’acer inoxidable amb capçal regulable i buit facial
180x55x80cm QUIRUMED, o similar de les mateixes característiques.
1 Ut. Cadira de rodes plegable d’alumini ample 48cm QUIRUMED, o
similar de les mateixes característiques.
Piscina municipal de Palau
1 Ut. Cadira Socorrista H-400 accés ràpid ASTRALPOOL, o similar de les
mateixes característiques.
1 Ut. Camilla d’acer inoxidable amb capçal regulable i buit facial
180x55x80cm QUIRUMED, o similar de les mateixes característiques.
1 Ut. Cadira de rodes plegable d’alumini ample 48cm QUIRUMED, o
similar de les mateixes característiques.
Piscines municipals Zona esportiva Devesa
1 Ut. Cadira Socorrista Alta de base amb rodes ASTRALPOOL, o similar de
les mateixes característiques (VAS PRINCIPAL).
1 Ut. Cadira Socorrista Alta de base amb rodes ASTRALPOOL, o similar de
les mateixes característiques (VAS DE XIPOLLEIG).
1 Ut. Camilla d’acer inoxidable amb capçal regulable i buit facial
180x55x80cm QUIRUMED, o similar de les mateixes característiques.

PUNTS

CONSORCI
DEL
TRANSPORT
SANITARI REGIÓ GIRONA, SA
SI / NO
PUNTS

SI / NO

PUNTS

2,00

SI

2,00

SI

0,70

SI

0,70

0,30

SI

2,00

DIVERSPORT, SL

EMERGÈNCIES SETMIL, SL

SI / NO

PUNTS

SI / NO

PUNTS

2,00

SI

2,00

SI

2,00

SI

0,70

SI

0,70

SI

0,70

0,30

SI

0,30

SI

0,30

SI

0,30

SI

2,00

SI

2,00

SI

2,00

SI

2,00

0,70

SI

0,70

SI

0,70

SI

0,70

SI

0,70

0,30

SI

0,30

SI

0,30

SI

0,30

SI

0,30

1,50

SI

1,50

SI

1,50

SI

1,50

SI

1,50

1,50

SI

1,50

SI

1,50

SI

1,50

SI

1,50

0,70

SI

0,70

SI

0,70

SI

0,70

SI

0,70

1 Ut. Cadira de rodes plegable d’alumini ample 48cm QUIRUMED, o
similar de les mateixes característiques.

0,30

SI

0,30

SI

0,30

SI

0,30

SI

0,30

Total PUNTS

10,00

Total PUNTS

10,00

Total PUNTS

10,00

Total PUNTS

10,00

Total PUNTS

10,00

