CONTR/2021/342 (FGC)
CONTR/2021/343 (Vallter)

DOCUMENTACIÓ PREPARATÒRIA DE LA LICITACIÓ
INFORME DE NECESSITAT I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
Treballs de pintura en edificis, dependències i equipaments a les explotacions de FGC Turisme

1.- Naturalesa i extensió de les necessitats
1.1 Naturalesa de les necessitats
L’estructura de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya està dimensionada per a l’explotació i
manteniment de les seves instal·lacions en condicions habituals.
Tanmateix no disposa de mitjans suficients per a dur a terme actuacions de conservació, arranjament
o demolició per a la conservació i/o manteniment en òptimes condicions dels edificis, dependències i
equipaments de les seves explotacions.
1.2. Extensió de les necessitats
a) Valor estimat i pressupost de licitació
Valor estimat
El valor estimat de la licitació ascendeix a 99.950,00 €, abans d’IVA, d’acord amb el següent
desglossament:
Pressupost de licitació: 83.400,00 €, abans d’IVA
o Lot 1: La Molina: 12.000,00 €
o Lot 2: Vall de Núria i FTALL: 42.500,00 €
o Lot 3: Espot i Port Ainé:13.500,00 €
o Lot 4: Vallter: 15.400,00 €
-

Import previst per possibles pròrrogues: En aquest valor no s’ha contemplat import per a
possibles pròrrogues del contracte.

-

Import previst per a possibles modificacions: 16.550,00 €, abans d’IVA, per atendre treballs que
no s’han pogut preveure en el moment de la licitació, que han pogut sorgir de forma addicional i
no prevista o que són necessaris per a la correcta execució del contracte, així com necessitats
de treballs derivats de la incorporació de noves instal·lacions. La modificació no suposarà
l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.
o Lot 1: La Molina: 2.350,00 €
o Lot 2: Vall de Núria i FTALL: 8.500,00 €
o Lot 3: Espot i Port Ainé: 2.700,00 €
o Lot 4: Vallter: 3.000,00 €

Pressupost de licitació
El pressupost de licitació ascendeix a 83.400,00 €, abans d’IVA, d’acord amb el desglossament que
es detalla a continuació:
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Lot 1 – La Molina

Import licitació (abans IVA
IVA (21 %)
Import licitació (amb IVA)

·

Pressupost
12.000,00 €
2.520,00 €
14.520,00 €

Bossa econòmica per un import màxim de 12.000,00 euros, per al treball de
pintura en edificis, dependències i equipaments a les explotacions de La Molina.
Cost
directe

10.084,03 €

Total
1.915,97 €

Cost indirecte
Altres
despeses
1.310,92 €

Benefici
industrial
605,04 €

Total contracte
12.000,00 €

El pressupost per atendre el treball objecte d’aquesta licitació està establert com una
bossa econòmica màxima. Les unitats que han servit per fer el seu càlcul, indicades al
Plec Tècnic, són considerades estimatives, a títol indicatiu, de tal forma que FGC no
estarà obligada a consumir la totalitat de la bossa prevista ni un percentatge determinat,
sense que aquest fet doni dret a l’adjudicatari a ser compensat o rescabalat.
El preu màxim del contracte per aquest lot coincidirà amb el pressupost de licitació,
essent el preu final del contracte el que resulti d’aplicar el percentatge de descompte
ofertat pel licitador per el preu unitari màxim establert per cada grup de treballs que
consta a l’annex 1 dels plec tècnic, pels treballs efectivament realitzats. El descompte
ofertat s’aplicarà durant tota la vigència del contracte. No es poden superar els preus
unitaris establerts com a màxims a l’annex 1 del Plec Tècnic.
Els preus unitaris màxims dels diferents treballs es troben a l’Annex 1 del plec tècnic
d’aquesta licitació, agrupats en les següents famílies:

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Concepte
Treballs de pintura plàstica sobre parament interior
Treballs de pintura plàstica sobre parament exterior
Treballs de pintat de baranes i serralleria
Treballs de pintat fustes interiors i exteriors
Treballs de pintat d’aparcaments
Disposició de mitjans auxiliars

Els licitadors hauran de prendre com a punt de partida per efectuar les seves ofertes
els preus unitaris màxims establerts a l’Annex 1 del plec tècnic. Els preus unitaris es
mantindran durant tota la vigència del contracte.
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Lot 2 – Vall de Núria i Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat
Pressupost

·

Vall de Núria
Ferrocarril Turístic de l’Alt
Llobregat

41.100,00 €

Import licitació (abans IVA)
IVA (21 %)

42.500,00 €

Import licitació (amb IVA)

51.425,00 €

1.400,00 €

8.925,00 €

Bossa econòmica per un import màxim de 42.500,00 euros, per al treball de
pintura en edificis, dependències i equipaments a les explotacions de Vall de Núria i
el Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat:
Cost indirecte

Cost directe
35.714,29 €

Total
6.785,71 €

Altres despeses
4.642,86 €

Benefici
industrial
2.142,86 €

Total
contracte
42.500,00 €

El pressupost per atendre el treball objecte d’aquesta licitació està establert com una
bossa econòmica màxima. Les unitats que han servit per fer el seu càlcul, indicades al
Plec Tècnic, són considerades estimatives, a títol indicatiu, de tal forma que FGC no
estarà obligada a consumir la totalitat de la bossa prevista ni un percentatge determinat,
sense que aquest fet doni dret a l’adjudicatari a ser compensat o rescabalat.
El preu màxim del contracte per aquest lot coincidirà amb el pressupost de licitació,
essent el preu final del contracte el que resulti d’aplicar el percentatge de descompte
ofertat pel licitador per el preu unitari màxim establert per cada grup de treballs que
consta a l’annex 1 dels plec tècnic, pels treballs efectivament realitzats. El descompte
ofertat s’aplicarà durant tota la vigència del contracte. No es poden superar els preus
unitaris establerts com a màxims a l’annex 1 del Plec Tècnic.
Els preus unitaris màxims dels diferents treballs es troben a l’Annex 1 del plec tècnic
d’aquesta licitació, agrupats en les següents famílies:

B.
C.
D.
E.
F.

Concepte
A. Treballs de pintura plàstica sobre parament interior
Treballs de pintura plàstica sobre parament exterior
Treballs de pintat de baranes i serralleria
Treballs de pintat fustes interiors i exteriors
Treballs de pintat d’aparcaments
Disposició de mitjans auxiliars

Els licitadors hauran de prendre com a punt de partida per efectuar les seves ofertes
els preus unitaris màxims establerts a l’Annex 1 del plec tècnic. Els preus unitaris es
mantindran durant tota la vigència del contracte.
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Lot 3 – Espot i Port Ainé

Espot
Port Ainé
Import licitació (abans IVA)
IVA (21 %)
Import licitació (amb IVA)

·

Pressupost
5.000,00 €
8.500,00 €
13.500,00 €
2.835,00 €
16.335,00 €

Bossa econòmica per un import màxim de 13.500,00 euros, per al treball pintura
en edificis, dependències i equipaments a les explotacions d’Espot i Port Ainé:
Cost indirecte
Cost directe
11.344,54 €

Total
2.155,46 €

Altres despeses
1.474,79 €

Benefici
industrial
680,67 €

Total
contracte
13.500,00 €

El pressupost per atendre el treball objecte d’aquesta licitació està establert com una
bossa econòmica màxima. Les unitats que han servit per fer el seu càlcul, indicades al
Plec Tècnic, són considerades estimatives, a títol indicatiu, de tal forma que FGC no
estarà obligada a consumir la totalitat de la bossa prevista ni un percentatge determinat,
sense que aquest fet doni dret a l’adjudicatari a ser compensat o rescabalat.
El preu màxim del contracte per aquest lot coincidirà amb el pressupost de licitació,
essent el preu final del contracte el que resulti d’aplicar el percentatge de descompte
ofertat pel licitador per el preu unitari màxim establert per cada grup de treballs que
consta a l’annex 1 dels plec tècnic, pels treballs efectivament realitzats. El descompte
ofertat s’aplicarà durant tota la vigència del contracte. No es poden superar els preus
unitaris establerts com a màxims a l’annex 1 del Plec Tècnic.
Els preus unitaris màxims dels diferents treballs es troben a l’Annex 1 del plec tècnic
d’aquesta licitació, agrupats en les següents famílies:

B.
C.
D.
E.
F.

Concepte
A. Treballs de pintura plàstica sobre parament interior
Treballs de pintura plàstica sobre parament exterior
Treballs de pintat de baranes i serralleria
Treballs de pintat fustes interiors i exteriors
Treballs de pintat d’aparcaments
Disposició de mitjans auxiliars

Els licitadors hauran de prendre com a punt de partida per efectuar les seves ofertes
els preus unitaris màxims establerts a l’Annex 1 del plec tècnic. Els preus unitaris es
mantindran durant tota la vigència del contracte.
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Lot 4 – Vallter

Vallter
Import licitació (abans IVA)
21 % IVA
Import licitació (amb IVA)

·

Pressupost
15.400,00 €
15.400,00 €
3.234,00 €
18.634,00 €

Bossa econòmica per un import màxim de 15.400,00 euros, per al treball pintura
en edificis, dependències i equipaments a l’explotació de Vallter:
Cost indirecte
Cost directe
12.941,18 €

Total
2.458,82 €

Altres despeses
1.682,35 €

Benefici
industrial
776,47 €

Total
contracte
15.400,00 €

El pressupost per atendre el treball objecte d’aquesta licitació està establert com una
bossa econòmica màxima. Les unitats que han servit per fer el seu càlcul, indicades al
Plec Tècnic, són considerades estimatives, a títol indicatiu, de tal forma que FGC no
estarà obligada a consumir la totalitat de la bossa prevista ni un percentatge determinat,
sense que aquest fet doni dret a l’adjudicatari a ser compensat o rescabalat.
El preu màxim del contracte per aquest lot coincidirà amb el pressupost de licitació,
essent el preu final del contracte el que resulti d’aplicar el percentatge de descompte
ofertat pel licitador per el preu unitari màxim establert per cada grup de treballs que
consta a l’annex 1 dels plec tècnic, pels treballs efectivament realitzats. El descompte
ofertat s’aplicarà durant tota la vigència del contracte. No es poden superar els preus
unitaris establerts com a màxims a l’annex 1 del Plec Tècnic.
Els preus unitaris màxims dels diferents treballs es troben a l’Annex 1 del plec tècnic
d’aquesta licitació, agrupats en les següents famílies:

B.
C.
D.
E.
F.

Concepte
A. Treballs de pintura plàstica sobre parament interior
Treballs de pintura plàstica sobre parament exterior
Treballs de pintat de baranes i serralleria
Treballs de pintat fustes interiors i exteriors
Treballs de pintat d’aparcaments
Disposició de mitjans auxiliars

Els licitadors hauran de prendre com a punt de partida per efectuar les seves ofertes
els preus unitaris màxims establerts a l’Annex 1 del plec tècnic. Els preus unitaris es
mantindran durant tota la vigència del contracte.
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b) Termini d’execució del contracte
El termini d’execució per a tots els lots s’estableix en un (1) any a comptar a partir de la formalització
del contracte.
Arribada la data de finalització de la seva vigència, el contracte no es podrà prorrogar.

2.- Idoneïtat de l’objecte i contingut per satisfer-lo
Els treballs de pintura han de garantir que els edificis, instal·lacions i dependències d’FGC es
mantinguin en condicions òptimes per la seva explotació i seguretat.
Per tal d’ampliar i millorar les prestacions, s’han definit una sèrie de criteris d’adjudicació amb la
intenció que el licitador aporti:
·
·
·
·

Menor temps de resposta per optimitzar els temps d’aturada de les instal·lacions així com
millorar la coordinació amb altres treballs que es puguin efectuar a l’estació.
Personal amb més experiència de la sol·licitada com a solvència, com a garantia d’una bona
prestació del treball i professionalitat.
Utilització d’eines que minimitzen emissions i sorolls per reduir l’impacte ambiental de les
tasques tenint en compte l’entorn d’espai natural en què s’han d’efectuar.
Disposició de professionals especialitzats per augmentar la qualitat dels treballs.

3.- Incorporació de condicions socials, mediambientals i d’innovació
S’incorporen condicions social i mediambientals com a criteris d’adjudicació de la licitació.

4.- Justificació de l’elecció del procediment
Aquest contracte es licitarà mitjançant el procediment obert simplificat segons la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic per raons del valor estimat de la licitació.

5.- Criteris de solvència
En el marc del que disposa la LCSP i per tal d’assegurar els nivells de concurrència, els criteris de
solvència que seran d’aplicació en aquest procediment són els següents:

5.1.- Criteris de solvència tècnica/professional
Els licitadors hauran d’acreditar disposar dels criteris de solvència tècnica o professional per a
l’execució del contracte, que s’entendrà com la capacitació per garantir el coneixement tècnic,
eficàcia, experiència i fiabilitat de l’empresa i s’acreditarà per els mitjans següents:
Els licitadors hauran d’acreditar disposar dels criteris de solvència tècnica o professional per a
l’execució del contracte, que s’entendrà com la capacitació per garantir el coneixement tècnic,
eficàcia, experiència i fiabilitat de l’empresa i s’acreditarà pels mitjans següents:
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a) La solvència tècnica serà acreditada a través de la relació dels treballs realitzats en
els darrers 5 anys (d’igual o similar naturalesa de l’objecte del contracte), en la que
s’indiqui l’import, la data i el destinatari públic o privat dels mateixos, l’import anual,
sense incloure impostos, quin import anual acumulat l’any de major execució sigui
igual o superior al 70% de l’anualitat mitja del contracte.
L’acreditació d’aquest criteri es farà a través de l’aportació dels certificats d’execució
o, a manca d’aquests, per aquella documentació que, a criteri d’FGC, acrediti aquest
compliment (contractes, etc.)
b) Adscriure a l’execució del contracte un equip de personal integrat com a mínim pels
professionals que s’indiquen a continuació:
-

Un (1) Oficial de 1a Pintor amb 4 anys d’experiència en treballs de pintura d’interiors, en
pintura d’exteriors i vials, en zones de clima alpí o subalpí.

-

Un (1) ajudant de pintor amb 3 anys d’experiència en treballs de pintura d’interiors, pintura
d’exteriors i vials, en zones de clima alpí o subalpí.
L’acreditació d’aquests criteris es farà a través de la presentació del Currículum i
llistat de treballs similars. FGC podrà requerir altra documentació addicional que
acrediti el compliment de l’experiència requerida. FGC podrà requerir altra
documentació addicional que acrediti el compliment de l’experiència requerida.

5.2.- Criteris de solvència econòmica/financera
Els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera per a l‘execució del contracte, que
s’entendrà com l’adequada situació econòmica i financera de l’empresa amb la finalitat de garantir la
correcta execució del contracte.
La Mesa comprovarà la solvència del licitador en base als següents paràmetres:
-

-

El patrimoni net que reflexa els comptes anyals ha de ser superior a 2/3 parts del capital social.
El volum de facturació anual de l’empresa pel mateix objecte del contracte, no podrà ser inferior
en el millor dels tres últims exercicis, a una vegada i mitja el valor anual estimat del present
contracte. Aquest criteri s’aplicarà, en el seu cas, per a cadascun dels lots licitats.
Els saldos dels proveïdors han d’acomplir amb allò determinat en la Llei de morositat respecte
al període de pagament.

La solvència econòmica i financera de l’empresari es podrà acreditar pels mitjans assenyalats
següents:
Declaracions d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència d’una assegurança
d’indemnització per riscos professionals.
Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o Registre Oficial que correspongui. Els
empresaris no obligats a presentar els comptes en els registres oficials podran aportar, com a
mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.
Declaració sobre el volum global de negoci, en l’àmbit concret del contracte, referit com a
màxim als tres darrers exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les
activitats de l’empresari, en la mesura en que disposi de les referències de l’esmentat volum de
negoci.
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Classificació empresarial
En tot cas, quedarà acreditat el compliment dels requisits de solvència tècnica/professional i
econòmica/financera, amb l’aportació, en vigor, de les següent classificació NO obligatòria:
Classificació: Grup K
Subgrup
4
Categoria 1

6.- Criteris d’adjudicació
Els criteris d’adjudicació previstos per aquesta licitació es ponderen en:
Criteris automàtics (objectius): 100%
Desglossament criteris d’adjudicació:
a) Criteris objectius econòmics: 50 punts
1. Major descompte treball de pintura plàstica sobre parament interior: fins a 15 punts
El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a
aplicar respecte els preus unitaris màxims (abans d’IVA) del treball de pintura plàstica
sobre parament interior (Annex 1 del plec tècnic), amb un descompte mínim de l’1 % i
un màxim del 20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de l’1 %
obtindrà zero punts. L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima
puntuació, això és 15 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 redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
El percentatge de descompte ofertat es mantindrà durant tota la vigència del contracte.
- La fórmula de valoració de l’oferta econòmica que consta a la Directriu 1/2020 de la
Direcció General de Contractació Pública, atès els valors als quals fa referència es
considera que aquesta no està formulada per a la valoració d’un percentatge i
conseqüentment es considera que no és d’aplicació quan el que s’oferta és un
percentatge de descompte i per tant s’utilitzarà la formula que es considera més
proporcional per valorar aquest criteri.
2. Major descompte treball de pintura plàstica sobre parament exterior: fins a 10 punts
El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a
aplicar respecte els preus unitaris màxims (abans d’IVA) del treball de pintura plàstica
sobre parament exterior (Annex 1 del plec tècnic), amb un descompte mínim de l’1 % i
un màxim del 20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de l’1 %
obtindrà zero punts. L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima
puntuació, això és 10 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de
l’aplicació de la següent fórmula:
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El licitador que redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
Els percentatge de descompte ofertat es mantindrà durant tota la vigència del contracte.
- La fórmula de valoració de l’oferta econòmica que consta a la Directriu 1/2020 de la
Direcció General de Contractació Pública, atès els valors als quals fa referència es
considera que aquesta no està formulada per a la valoració d’un percentatge i
conseqüentment es considera que no és d’aplicació quan el que s’oferta és un
percentatge de descompte i per tant s’utilitzarà la formula que es considera més
proporcional per valorar aquest criteri.
3. Major descompte treball de pintat de baranes i serralleria: fins a 8 punts
El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a
aplicar respecte els preus unitaris màxims (abans d’IVA) del treball de pintat de baranes
i serralleria (Annex 1 del plec tècnic), amb un descompte mínim de l’1 % i un màxim del
20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de l’1 % obtindrà zero punts.
L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima puntuació, això és 8 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 redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
El percentatge de descompte ofertat que aporti es mantindrà durant tota la vigència del
contracte.
- La fórmula de valoració de l’oferta econòmica que consta a la Directriu 1/2020 de la
Direcció General de Contractació Pública, atès els valors als quals fa referència es
considera que aquesta no està formulada per a la valoració d’un percentatge i
conseqüentment es considera que no és d’aplicació quan el que s’oferta és un
percentatge de descompte i per tant s’utilitzarà la formula que es considera més
proporcional per valorar aquest criteri.
4. Major descompte treball de Pintat Fustes interiors i exteriors: fins a 8 punts
El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a
aplicar respecte els preus unitaris màxims (abans d’IVA) del treball de pintat de fustes
interiors i exteriors (Annex 1 del plec tècnic), amb un descompte mínim de l’1 % i un
màxim del 20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de l’1 % obtindrà
zero punts. L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima puntuació, això
és 8 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de
l’aplicació de la següent fórmula:
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El licitador que redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
El percentatge de descompte ofertat que aporti es mantindrà durant tota la vigència del
contracte.
- La fórmula de valoració de l’oferta econòmica que consta a la Directriu 1/2020 de la
Direcció General de Contractació Pública, atès els valors als quals fa referència es
considera que aquesta no està formulada per a la valoració d’un percentatge i
conseqüentment es considera que no és d’aplicació quan el que s’oferta és un
percentatge de descompte i per tant s’utilitzarà la formula que es considera més
proporcional per valorar aquest criteri.
5. Major descompte treball de pintat d’aparcaments: fins a 5 punts
El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a
aplicar respecte els preus unitaris màxims (abans d’IVA) del treball de pintat
d’aparcaments (Annex 1 del plec tècnic), amb un descompte mínim de l’1 % i un màxim
del 20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de l’1 % obtindrà zero
punts. L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima puntuació, això és 5
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 redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
El percentatge de descompte ofertat que aporti es mantindrà durant tota la vigència del
contracte.
- La fórmula de valoració de l’oferta econòmica que consta a la Directriu 1/2020 de la
Direcció General de Contractació Pública, atès els valors als quals fa referència es
considera que aquesta no està formulada per a la valoració d’un percentatge i
conseqüentment es considera que no és d’aplicació quan el que s’oferta és un
percentatge de descompte i per tant s’utilitzarà la formula que es considera més
proporcional per valorar aquest criteri.
6. Major descompte en la disposició mitjans auxiliars: fins a 4 punts
El licitador haurà de presentar una oferta a l’alça de descompte lineal i homogeni a
aplicar respecte els preus unitaris màxims (abans d’IVA) en la disposició de mitjans
auxiliars (Annex 1 del plec tècnic), amb un descompte mínim de l’1 % i un màxim del
20%. El licitador que iguali en la seva oferta el descompte de l’1 % obtindrà zero punts.
L’oferta més alta, amb major descompte, obtindrà la màxima puntuació, això és 4 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de
l’aplicació de la següent fórmula:
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El licitador que redueixi en la seva oferta el descompte mínim, serà exclòs.
El percentatge de descompte ofertat es mantindrà durant tota la vigència del contracte.
- La fórmula de valoració de l’oferta econòmica que consta a la Directriu 1/2020 de la
Direcció General de Contractació Pública, atès els valors als quals fa referència es
considera que aquesta no està formulada per a la valoració d’un percentatge i
conseqüentment es considera que no és d’aplicació quan el que s’oferta és un
percentatge de descompte i per tant s’utilitzarà la formula que es considera més
proporcional per valorar aquest criteri.
b) Criteris objectius tècnics: 50 punts
1. Criteris referents a l’experiència del personal: fins a 20 punts
a) Experiència addicional del Oficial de 1a pintor: 11 punts
Es valorarà que el licitador acrediti experiència addicional a la mínima sol·licitada
com a solvència tècnica (4 anys) de l’oficial de 1a pintor, d’acord amb el següent
criteri: 1 punt per cada any addicional acreditat fins a un màxim de 11 punts.

L’acreditació es realitzarà mitjançant els certificats corresponents expedits pels
clients del licitador, i/o currículums de l’equip amb detall de l’experiència professional.
FGC podrà requerir altra documentació addicional que acrediti el compliment de
l’experiència requerida.
b) Experiència addicional de l’ajudant de pintor: 9 punts
Es valorarà que el licitador acrediti experiència addicional a la sol·licitada com a
solvència tècnica (3 anys) de l’ajudant de pintor, d’acord al següent criteri: 1 punt per
cada any addicional acreditat fins a un màxim de 9 punts.

L’acreditació es realitzarà mitjançant els certificats corresponents expedits pels
clients del licitador, i/o currículums de l’equip amb detall de l’experiència
professional. FGC podrà requerir altra documentació addicional que acrediti el
compliment de l’experiència requerida.
2. Oferta en concepte de menor termini de resposta (en hores) davant d’una incidència: fins
a 10 punts
Oferta en concepte de reducció de termini de resposta (en hores) en la resolució
d’incidències (48 hores segons plec tècnic) amb un topall mínim de 2 hores. El
licitador que proposi el menor termini en hores obtindrà la màxima puntuació El
licitador que ofereixi 48 hores obtindrà zero punts. A la resta de propostes, se’ls
assignarà la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula:
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L’acreditació es realitzarà mitjançant declaració responsable.
3. Condicions de qualitat social basada en les condicions laborals dels treballadors: fins a
6 punts
El licitador que acrediti el major percentatge (a puntuar a partir del 50%) del personal
adscrit a la plantilla física anual de l’empresa amb contracte laboral indefinit en el
moment de formalitzar el contracte, se li assignarà la màxima puntuació. A la resta se’ls
assignarà la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent fórmula:

Haurà de mantenir-se el percentatge ofertat durant tot el termini d’execució dels treballs.
L’acreditació es realitzarà mitjançant declaració responsable.
4. Qualitat de la pintura: fins a 6 punts
En funció de la qualitat de la pintura ofertada i de les seves característiques es
puntuaran fins a 6 punts repartits de la següent forma:
a) Resistència al fregament humit (segons normativa DIN EN 13-300)
Classe 1: Desgast de <5um amb 200 fregades = 3 punts
Classe 2: Desgast de 5um i <20um amb 200 fregades= 2 punts
Classe 3: Desgast de <70um amb 40 fregades = 1 punt
Classe 4 i Classe 5 = 0 punts
b) Compostos orgànics volàtils màxims (COV) (segons normativa directiva VOC2007/2010, màxim 30g/L)
COV ≤ 4g/L = 3 punts
4 g/L < COV ≤ 8 g/L = 2 punts
8 g/L < COV < 20 g/L = 1 punt
COV ≥ 20 g/L = 0 punts
L’acreditació es realitzarà mitjançant declaració responsable.
5. Criteri d’igualtat de gènere: fins a 4 punts
Es valorarà el licitador que disposi de major percentatge de dones adscrites a l’execució
del contracte. El licitador que presenti la major proporció de dones adscrites a l’equip de
treball que executarà el contracte en el moment de formalitzar el contracte, se li
assignarà la màxima puntuació. A la resta de licitadors se’ls assignarà la puntuació que
resulti de l’aplicació de la següent fórmula:

L’acreditació es realitzarà mitjançant declaració responsable.
6. Condicions mediambientals: fins a 2 punts
Adscripció a l’execució del contracte de metodologia que redueixi l’impacte al medi
ambient :
a) Disposar d’un pla de gestió de residus per assegurar-ne la correcte gestió.
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.
·

Adjuntar declaració responsable. En cas de ser adjudicatari, es presentarà un pla
de gestió de residus específic que s’aplicarà en l’execució del contracte

b) Compromís d’utilització de vehicles elèctrics o de baix consum que considerin
adequats per garantir el treball de supervisió, trasllat de maquinària, tasques
d’especialista, etc.
.
.
L’acreditació d’aquest criteri es farà a través de l’aportació d’una declaració
responsable per part del licitador on s’indicarà el nombre de vehicles amb distintiu 0;
ECO o C de la DGT, que es compromet a adscriure a l’execució del contacte abans
de la seva formalització. En cas de ser adjudicatari adjuntarà la fitxa tècnica amb el
marcatge CE de cada vehicle.
7. Vestuari del personal adscrit al contracte complint amb els requisits de limitació de
presència de substàncies nocives: fins a 2 punts
Es valorarà que la roba de treball del personal adscrit al contracte compleixi amb els
requisits de limitació de la presència de substàncies nocives en el producte final, tal
com defineix l’Estàndard de certificació OekoTex 100. Es valorarà amb 1 punt per
cadascun dels tipus articles (samarretes, bates, pantalons, sabatilles, etc.) de vestuari
que compleixi amb els requisits que es comprometi a servir als treballadors.
Peça de vestuari que compleix amb el requisit de limitació de la presència de
substàncies químiques en el producte final = 1 punt
Per ser valorats caldrà declaració del representat de l’empresa amb una relació dels
articles de vestuari que es compromet a aportar, el proveïdor que el subministra i els
certificats amb que s’acredita (Acreditació Certificat Made in Green, Estàndard 100 o
equivalent)

7.- Justificació insuficiència de mitjans
FGC no disposa del personal especialitzat per a la realització d’aquestes tasques.
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8.- Divisió en lots
S’ha dividit en quatre lots, atenent a que la Llei de contractes del sector públic condiciona a la divisió
sempre i quan aquestes permetin la divisió sense alterar o dificultar la correcta execució de l'objecte
del contracte des del punt de vista tècnic, com és en aquest cas:
-

Lot 1: La Molina

-

Lot 2: Vall de Núria i Ferrocarril Turístic Alt Llobregat

-

Lot 3: Espot i Port Ainé

-

Lot 4: Vallter

9.- Aspectes pressupostaris
9.1. Àrea Pressupostària
La Molina
Vall de Núria
Espot
Portainé
Vallter
9.2. Concepte pressupostari:
Inversió / Explotació
9.3. Partida pressupostària
La Molina
Ordre: 612432
Dotació: 12.000,00 €
Vall de Núria
Ordre: 612401
Dotació: 41.100,00 €
Espot
Ordre: 612350
Dotació: 5.000,00 €
Port Ainé
Ordre: 612367
Dotació: 8.500,00 €

14

CONTR/2021/342 (FGC)
CONTR/2021/343 (Vallter)

Vallter
Ordre: 612333
Dotació: 11.800,00 €
Natura comptable: 6220000
Dotació: 3.600,00 €
Ferrocarril Turístic de l’Alt Llobregat
Ordre: 612401
Dotació: 1.400,00 €

Maria Soldevila i Miranda
Cap Oficina Tècnica Administrativa
de Turisme i Muntanya
Signat electrònicament
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