INFORME COMPLEMENTARI A L’INFORME DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
TÈCNICS PER A LA REDACCIÓ DELS PROJECTES EXECUTIUS D’OBRES.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Els criteris d’adjudicació previstos per aquesta licitació es ponderen en:
- CRITERIS AUTOMÀTICS: 100%
1) Criteris avaluables de forma automàtica – Preu: fins a 49 Punts
Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte el pressupost de licitació.
El licitador que iguali el pressupost de licitació, obtindrà zero punts.
L’oferta més baixa, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, 49 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la
següent fórmula:

El licitador que superi en la seva oferta el pressupost de licitació, serà exclòs.
2) Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 51 punts
2.1. Experiència de l’equip: fins a 20 punts
2.1.1. Experiència de l’Autor de l’Estudi: fins a 15 punts
1 punt per cada any d’experiència per sobre de la demanada com a solvència tècnica, amb un
màxim de 15 punts.
2.1.2. Experiència del Tècnic especialista en medi natural, geologia, hidrogeologia, atmosfera i
paisatge: fins a 5 punts
1 punt per cada any d’experiència per sobre de la demanada com a solvència tècnica, amb un
màxim de 5 punts.
2.2. Treballs similars: 22 punts
Presentació de certificats de bona execució com a autor de projectes similars, durant els darrers 10
anys (comptant des de mes d’octubre del 2009 al mes de setembre del 2019).
22 punts per al licitador que presenti el major número de certificats, i a la resta es puntuarà de
forma proporcional al número de certificats presentats. S’obtindrà la puntuació segons la següent
fórmula:

2.3. Oferta en concepte de coneixement de la zona: 3 punts
Presentació de certificats de bona execució d’estudis o projectes que l’empresa hagi realitzat en el
TM de Cambrils durant els darrers 5 anys (comptant des de mes d’octubre del 2014 al mes de
setembre del 2019).

3 punts per al licitador que presenti el major número de certificats, i a la resta es puntuarà de forma
proporcional al número de certificats presentats. S’obtindrà la puntuació segons la següent
fórmula:

2.4. Millora de qualitat social basada en criteris d’igualtat de gènere: 1 punt
Incorporació de dones a l’equip d’execució del contracte: 1 punt
2.5. Millora de qualitat social basada en criteris de contractació socialment responsables: 4 punts
· Aportar un certificat conforme l’empresa té incorporades a la plantilla un % de persones amb
minusvalidesa superior a l’exigit per llei per a la realització de tasques del contracte: 1 punt
· Aportar un certificat conforme l’empresa té subcontractada una empresa d’inserció sociolaboral
per a la realització de tasques del contracte: 1 punt
· Aportar un certificat conforme l’empresa té incorporades a la plantilla persones en situació o risc
d’exclusió social per a la realització de tasques del contracte: 1 punt
· Aportar més del 50% del personal adscrit a l’execució del contracte l’obra amb contracte laboral
indefinit: 1 punt
A acreditar amb documentació justificativa
2.6. Oferta en concepte de condicions mediambientals a l’execució del contracte: 1 punt
Utilització durant l’execució del contracte de cotxes elèctrics o híbrids: 1 punt.
Adjuntar declaració responsable adscrivint els vehicles.
JUSTIFICACIÓ INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
L’Àrea d’Enginyeria de l’Ajuntament de Cambrils no disposa dels recursos humans necessaris per a
dur a terme la redacció de tots els estudis, projectes i documents tècnics que es redacten per a
poder executar les preceptives obres, i per tant, necessita contractar externament aquests serveis,
no disposa alhora de personal amb la titulació d’Enginyeria de Camins Canals i Ports a la plantilla
municipal.
El termini per redactar el projecte d’execució serà de 50 dies des de la formalització de
l’adjudicació.
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