INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES D’ACORD
RESOLUCIÓ DEL RECURS : 248/2018 (recurs N-2018-191, 2018-192 i N-2018-193) DE DATA 28 de
NOVEMBRE DE 2018, QUE COMPLEMENTA L’INFORME JUSTIFICATIU DE DATA 14.06.2018, SOBRE
LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA TRAMITACIÓ DEL CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE
NOVA CONSTRUCCIÓ ESCOLA EL VINYET DE SOLSONA, CLAU: PNL-16216.

D’acord amb la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic: 248/2018 (recurs N2018-191, 2018-192 i N-2018-193) de data 28 de novembre de 2018, del recurs especial en matèria
de contractació contra el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), regulador d’aquesta
licitació, s’anul.la el criteri de valoració automàtica “1.2. Equip responsable”, que valora
l’experiència del cap d’obra assignat en actuacions similars, establert a l’annex 10A del PCAP, i que
correspon a 10 punts dels 100 totals de dit annex.
En conseqüència es modifica el PCAP en dit sentit i s’adapta el punt 8) de l’informe justificatiu de
data 14.06.2018, corresponent als Criteris que es tindran en consideració per adjudicar el
contracte.
La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitatpreu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat, en aplicació dels criteris definits a la LCSP.
Així doncs i per recollir l’acord de la resolució248/2018 (recurs N-2018-191, 2018-192 i N-2018-193)
de data 28 de novembre de 2018, la puntuació màxima de la totalitat dels criteris d’adjudicació
(avaluables mitjançant judici de valor i avaluables automàticament) és de 90 punts.
L’oferta econòmica es valora en funció del percentatge de baixa ofertat respecte a l’import de
licitació, segons una fórmula lineal que assigna 0,375 punts per cada 1% d’increment de baixa. La
puntuació màxima és de 50 punts.
Els aspectes relacionats amb la qualitat de les propostes d’execució, i que sumen 40 punts,
s’agrupen en 2 conceptes:



Estudi concret de l’obra a executar que es documenta amb una memòria breu, que ha de
donar resposta a una sèrie d’apartats definits (37 punts).
Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut que aplicarà l’empresa licitadora
(3 punts).

Tots dos conceptes corresponen a criteris subjectes a judici de valor.
Els criteris de qualitat s’han seleccionat tenint en compte la seva relació amb l’objecte del
contracte, i destacant aspectes rellevants com són, el nivell d’anàlisi que s’hagi fet de l’obra a
construir, i els procediments que tingui establerts l’empresa a l’hora d’assegurar la qualitat, la
minimització de l’impacte ambiental i les necessàries condicions de seguretat.
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