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PROPOSTA DE CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES ADMESES AL
PROCEDIMENT PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
DELS SERVEIS DE
MANTENIMENT, REPARACIÓ, REFORMA I MILLORA DE LES ÀREES DE JOCS
INFANTILS I ÀREES AMB ELEMENTS BIOSALUDABLES DEL MUNICIPI DE BADALONA

Els criteris que s’ estableixen per a la valoració de les ofertes que resultin admeses a la liciació
d’ aquest contracte són els que, amb una ponderació màxima de 100 punts (a raó de 60 punts
els avaluables automàticament i 40 punts els que depenen d’ un judici de valor), es relacionen
per ordre decreixent de puntuació, a continuació:

A) Criteris d’adjudicació vinculats a l’objecte del contracte avaluables
automàticament. (De 0 punts fins un màxim de 60 punts): (SOBRES/ARXIUS
ELECTRONICS B DE LES PROPOSICIONS)
1. Millora del preu (De 0 punts fins a un màxim de 45 punts)
La valoració de les propostes econòmiques tindrà una puntuació màxima de 45 punts. La
puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de la següent fórmula de
valoració econòmica:
Puntuació = 45*(1-Baixamax)/(1-Baixai)
Baixai és la baixa ofertada pel licitador (en percentatge) respecte la totalitat dels preus
unitaris de l’Annex I del plec de prescripcions tècniques particulars que es proposa per regir
aquest contracte.
Baixamax és la baixa ofertada (en percentatge) més gran de les presentades, respecte la
totalitat dels preus unitaris de l’Annex I del plec a què s’ha fet abans referència .
Tindran la consideració d’anormals o desproporcionades, aquelles ofertes econòmiques
que representin una baixa que superi en 5 punts percentuals el valor mitjà del conjunt de
les baixes ofertades.
La justificació per garantir l’estalvi en l’execució del contracte s’haurà de fer aportant els
preus unitaris amb les circumstàncies especialment favorables que permeten al licitador
obtenir millors condicions, referent als capítols que es relacionen a continuació:
A. MÀ D’OBRA
B. MATERIALS
C. MAQUINÀRIA

2. Compromís de realització del 100% de les auditories, o sigui de les 205

àrees de jocs infantils de Badalona, en un termini màxim de 6 mesos (De 0
punts fins a un màxim de 15 punts)
Aquest apartat es valorarà atorgant-ne la màxima puntuació establerta per aquest criteri a
qui es comprometi a realitzar al seu càrrec l’auditoria del 100% de les àrees de jocs
infantils del terme municipal de Badalona en un termini màxim de 6 mesos des de la data
de formalització del contracte. Cas que el contractista no estigui acreditat com a empresa
d’instal·lació i manteniment d’àrees de jocs conforme la norma UNE-EN 1176-7, haurà de

contractar una auditoria, anant al seu compte i càrrec les despeses que se’n derivin
d’aquesta contractació.
Cas de no oferir-se cap millora en aquest criteri, la puntuació obtinguda serà 0 punts.

B) Criteris d’adjudicació vinculats a l’objecte del contracte que per a la seva
avaluació requereixen d’un judici de valor. (De 0 punts fins un màxim de 40
punts): (SOBRES/ARXIUS ELECTRONICS A DE LES PROPOSICIONS)
Per a la valoració d’ aquests criteris els empresaris hauran de presentar una Memòria tècnica
que no podrà excedir de 5 pàgines DIN-A4, a una cara, mida Arial 11 interlineat.
IMPORTANT: L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de
l’oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en les citades
pàgines establertes com a límit. Per tant, tota aquella informació de l’oferta que excedeixi del
límit de pàgines especificat no serà objecte de valoració ni puntuació

Els criteris avaluables segons judici de valor són els següents:
1. Millores tècniques i de qualitat dels materials o elements constructius que
puguin proposar-se en relació als elements substituïts, a la millora del conjunt
de les àrees de jocs o al conjunt de les activitats mantenidores, a realitzar en el
primer any de contracte (De 0 punts fins a un màxim de 30punts):
La valoració d’aquest criteri es farà de la següent manera:
Per cada millora tècnica concreta a càrrec de l’adjudicatari, que fos de l’interès de
l’Ajuntament de Badalona, que inclogui memòria, proposta detallada, materials, etc (en
un màxim de 5 pàgines per millora), 10 punts, fins un màxim de 3 elements = 3x10= 30
punts
2. Millores tecnològiques i/o innovacions encaminades a la gestió eficient del
contracte (De 0 punts fins a un màxim de 10 punts).
El conjunt de les millores ofertades dins d’aquest apartat s’hauran d’implementar dins els 2
primers anys del període inicial del contracte.
Millores en la Gestió de l’Inventari, Diagnosi i Pla de
manteniment. (De 0 punts fins a un màxim de 10 punts). Es
valorarà els mitjans tecnològics (aplicatius, software, etc...) que el
licitador posi a l’abast dels serveis tècnics municipals per al
seguiment, control i actualització de la informació de l’inventari,
diagnosi i el pla de manteniment, durant la durada del contracte.
Es valorarà especialment la compatibilitat amb el sistemes GIS
municipal, la representació gràfica sobre la cartografia municipal
actualitzada, el conjunt d’informació disponible dels diferents
elements de l’inventari, diagnosi i pla de manteniment, així com el
termini i pla d’implantació per etapes proposat per a la implantació
i posta en servei del sistema de gestió.
Els mitjans tecnològics que s’ofereixin podran ajustar-se a qualsevol aplicatiu i/o software
existent en el mercat, sempre i quan es justifiqui la seva idoneïtat tècnica a l’objecte del
contracte.
El format de base de dades geogràfica (geodatabase) del SIG municipal és Opensource
(PostgreSQL) que compleix els estàndars OGC i tota la informació que ofereixi
l’adjudicatari s’adaptarà a aquests estàndards.
Les dades de la diagnosi i el Pla de manteniment s’hauran de georeferenciar sobre la base
cartogràfica municipal i haurà de permetre la seva actualització periòdica.
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La informació també garantirà la interacció amb altres sistemes de disseny i facilitarà sota
demanda dels serveis municipals, l’exportació a altres formats o fitxers compatibles, p.ex.
fitxers Shape, CAD.
La valoració d’aquest apartat comptarà amb el suport d’un informe elaborat pels tècnics del
Servei d’informàtica de l’ajuntament, qui avaluaran la idoneïtat i prestacions de les millores
tecnològiques ofertades en relació a la compatibilitat dels sistemes operatius del sistema
informàtic municipal.
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