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JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS QUE ES TINDRAN EN CONSIDERACIÓ PER
ADJUDICAR EL CONTRACTE
Justificació dels criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte del
COMPLEX AQUÀTIC DE MIRA-SOL de Sant Cugat del Vallès, el qual es divideix en els
següents Lots:
LOT 1: EDIFICACIÓ, INSTAL·LACIONS D’AÏGUA-PISCINA
LOT 2: INSTAL·LACIONS GENERALS
LOT 3: EQUIPAMENT
Considerant l'objecte del contracte del COMPLEX AQUÀTIC DE MIRA-SOL de Sant Cugat del
Vallès es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat - preu,
incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s'indica segons Lots:

LOT 1, LOT 2 i LOT 3:
La justificació dels criteris de forma no automàtica que depenen d’un judici de valor, es
considerarà el propi Lot i les afectacions dels altres Lots, es definiran per escrit en un
màxim de 5 pàgines, de mida DIN-A4, amb mida de lletra mínima Arial 10 o equivalent,
segons criteri següent:
Portada) 1 din A4 per dades del projecte, empresa licitadora i índex.
Apartat a) 2 din A4 per la documentació escrita i 1 din A4 pel diagrama temporal.
Apartat b) 1 din A4 per la documentació escrita.
En cas de que es superi l’extensió màxima permesa, només seran objecte de valoració les
pàgines descrites anteriorment.
S’estableix un llindar mínim de 14 punts en l’avaluació dels criteris de forma no automàtica
que depenen d’un judici de valor. El no assoliment d’aquest llindar mínim per part del
licitador comportarà la seva exclusió en el procediment licitatori, per la qual cosa no
passarà a la següent fase.
a)

PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ DE L’OBRA:
Fins a 14 punts. Es valorarà:
L’oferent haurà d’especificar el procediment i sistema constructiu que proposa per a les
activitats principals i més singulars de l’obra, tot identificant els recursos i metodologia i
destacant els avantatges i garanties de qualitat que ofereix.
S’identificaran els possibles punts singulars o les parts d’obra que puguin esdevenir
conflictius i es proposaran les alternatives per a atenuar o eliminar conflictivitat.
Sistemàtica de valoració:
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Es valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, oportunitat i beneficis dels
procediments i sistemes proposats, així com la racionalitat, la coherència de la proposta
i la concreció en la identificació de les activitats principals i singulars que determinen els
aspectes més determinants de l’obra.
La valoració d’aquest apartat inclou 3 conceptes:
a.1) Descripció del procediment constructiu. Fins a 5 punts
Valoració
Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es
proposen
avantatges
significatives
respecte
els
procediments estàndards i els descrits al projecte
Els procediments descrits són adequats però no es
proposa cap avantatge significativa respecte els
procediments estàndards i els descrits al projecte.
Els procediments descrits presenten alguna mancança que
caldrà replantejar, si bé en conjunt la proposta és viable.
No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives
que fan que la proposta no sigui adequada a les
necessitats de l’obra.

Puntuació
S’assignarà 5 punts
S’assignarà 3 punt
S’assignarà 1,5 punts
S’assignarà 0 punts

a.2) Justificació de la necessitat de medis personals i maquinària d’acord a la
programació establerta. Fins a 2 punts
Valoració
La descripció detalla els equips humans i maquinària a
utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats
de l’obra
La descripció detalla els equips humans i maquinària amb
algunes mancances que caldrà replantejar si bé en conjunt
la proposta és viable.
No es detallen els equips humans i maquinària, o la
proposta té mancances molt significatives que els fan no
adequats a les necessitats de l’obra.

Puntuació
S’assignarà 2 punts
S’assignarà 1 punt
S’assignarà 0 punts

a.3) Programació temporal dels treballs, identificació de les activitats que constitueixin
el camí crític, principals fites, escomeses de companyia, afectacions amb altres lots,
acompanyat del diagrama temporal dels treballs,. Fins a 7 punts
Valoració
El termini és coherent amb l’oferta presentada, es
reflecteix exactament el camí crític. Es descriu amb
exactitud les possibles afectacions amb els altres LOTS
El termini és coherent amb l’oferta presentada, i es
reflecteix exactament el camí crític. Es descriu en general
les possibles afectacions amb els altres LOTS
El termini és coherent amb l’oferta presentada, però no es
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat
corresponent de sistemes constructius.
El termini és coherent
No s’adjunta la documentació sol·licitada o el termini no és
coherent.

Puntuació
S’assignarà 7 punts
S’assignarà 5 punts
S’assignarà 2 punts
S’assignarà 1 punts
S’assignarà 0 punts
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GESTIÓ DOCUMENTAL:
Fins a 6 punts. Es valorarà:
Procediment i control per a garantir el lliurament a la Direcció facultativa de tota la
documentació necessària per a:
Inici d’obra
Documentació de l’obra
Control de qualitat
Posada en servei de l’obra, les instal·lacions i l’equipament (segons LOTS)
Documentació gràfica per As-built.
Redacció de Llibre de l’Edifici.

Valoració
Els procediments i control descrits es troben adaptats a
l’obra. Descriu amb exactitud tota l’organització i lliurament
dels documents.
Els procediments i control descrits són genèrics. Descriu
amb exactitud tota l’organització i lliurament dels
documents.
Els procediments i control descrits presenten mancances
que caldrà replantejar, l’organització dels documents és
genèrica.
No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives
que fan que la proposta no sigui adequada a les
necessitats de l’obra.

Puntuació
S’assignarà 6 punts
S’assignarà 4 punt
S’assignarà 2 punts
S’assignarà 0 punts
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Avaluables de forma automàtica: fins a 80 punts
Oferta econòmica:
LOT1: Fins a 20 punts.
LOT2: Fins a 30 punts.
LOT3: Fins a 45 punts
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts
corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida al segon
decimal:

Justificació de la fórmula escollida per al càlcul de la millor oferta: es tracta de una fórmula
proporcional inversa, aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on les
característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la
seva prestació i es vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en
el criteri preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i estableix que la
diferència de punts atorgats a dues ofertes és proporcional a la diferència de les seves
baixes.
Altres criteris automàtics
LOT1: EDIFICACIÓ, INSTAL·LACIONS D’AIGUA-PISCINA: Fins a 60 punts
a1) Criteris socials: NO
b1) Ampliació termini de garantia: fins 10 punts
El període de garantia mínim de les obres s’estableix en dos anys.
Ampliació de garantia fins a un total de 4 anys = 10 punts
Ampliació de garantia fins a un total de 3 anys = 4 punts
No s’ofereix cap ampliació = 0 punts
c1) Criteris ambientals: fins a 10 punts:
Certificació FSC i/o PEFC de la fusta utilitzada a l’obra: fins a 10 punts
La certificació es realitzarà de tota la fusta inclosa en els diferents capítols i subcapítols,
segons llistat següent (valoració sumatòria):
Fusta certificació FSC i/o PEFC:
05 TANCAMENT EXTERIOR DE FAÇANA:
07 FUSTERIA INTERIOR:

7 punts
3 punts

Les característiques mediambientals del material de fusta s’acreditaran mitjançant una
declaració responsable detallada amb el llistat de material dels capítols anteriorment referits i
la certificació corresponent, que caldrà acreditar en obra en cas de ser l’adjudicatari.
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d1)Millora accessibilitat a l’obra:
Adequació del paviment de l’espai annex a l’obra, per casetes, maquinària i materials: fins a 14
punts
Esbrossada i neteja del terreny, subministrament i col·locació de base de 30cm de tot-u artificial
procedent de granulats reciclats de formigó col·locada amb estenedora i piconatge del material
al 100% del PM per evitar les argiles a zona acopi de material i casetes. A la finalització de
l’obra es deixarà la base neta i en perfectes condicions d’us.
Esbrossada, neteja del terreny i retirada de material a abocador i taxes. Base de 30 cm de tot-u
artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al
100% del PM
Valor estimat = 12,00€/m2.
Superfície de 1000m2:
14.00 punts
Superfície de 800m2:
11.25 punts
Superfície de 600m:
8,5 punts
No es fa cap actuació o és menor de 600m2:
0 punts
e1) Millora manteniment:
Xemeneia de ventilació per a unificar sortides de tubs. Fins a 4 punts
Xemeneia de ventilació formada per subestructura de suport de fusta i panel sandvitx tipus
termochip, segons codi pressupost E43DT300, inclou peces de remat i acabat amb morter
especial tipus SATE, compost per capa base adhesiva, malla de reforç, segona capa base i
acabat final. Coronació amb remat de xemeneia estàtica tipus ventum o equivalent de lames
d’alumini lacat de 500mm d’alçada. Inclou l’adequació de la impermeabilització amb els remats
necessaris, tauler hidròfug per a independitzar els tubs respecte el calaix.
Mides interiors de la xemeneia: llarg 700mm, ample 500mm, alçada 1000mm
Valor estimat 1ud: 1.750,00€ PEM
2ud= 4 punts
1ud= 2 punts
f1) Millora accessibilitat:
Mobiliari urbà a la zona de placeta/accés Complex Aquàtic: fins 4 punts
Banc de fusta: subministrament i instal·lació de banc de fusta model NeoRomántico Liviano o
equivalent, de 175 cm de llarg, amb seient i respatller de fusta amb certificació FSC i cos
estructural de fosa d'alumini, fixat a la superfície de suport.
Valor estimat: 1050€/ud
1ud = 1,20 punt
2 ud = 2,40 punts
3 ud = 3,60 punts
Paperera trabucable: subministrament i instal·lació de paperera trabucable de 45 cm de
diàmetre, de planxa pintada d'1 mm de gruix, amb base perforada i suports de 50x20x1,5 mm,
ancorada a la superfície de suport.
Valor estimat: 200€/ud
1ud= 0,20 punts
2ud= 0,40 punts
g1) Millora acústica:
Millora d’aïllament acústic a l’interior de la piscina: 0,5 punts
Canvi de la cara interior d’OSB de 15mm de gruix al tancament vertical de façana per cara DE
VIRUTES DE FUSTA acústica de 15 mm de gruix.
Valor estimat: 6,50€/m2
Façana sobre VF7 : 75,00m2 = 0,5 punts
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h1) Millora manteniment:
Ampliació de passadís de manteniment a la coberta: fins a 6 punts:
Passadís de manteniment tipus sarnafil T Walkway o equivalent, segons capítol 04: Coberta,
aïllament i impermeabilització, partida P750-0001
Instal·lació de 200 m2 addicionals
= 6,00 Punts
Instal·lació de 150 m2 addicionals
= 4.50 Punts
Instal·lació de 100 m2 addicionals
= 3.00 Punts
Instal·lació de 50 m2 addicionals
= 1.50 Punts
Valor estimat: 27,33€/m2
g1) Millora publicitat de l’obra:
Càmera de seguiment i timelapse de l’obra: fins a 11,5 punts.
L’apartat a) és obligatori si es vol optar als apartats b)
a) Càmera per a exteriors de seguiment de l’obra en timelapse 4K. Instal·lació sobre
columna o edifici existent, inclou connexions elèctriques i connexió 3, 4 o 5G. Accés
online en temps real, accés al històric d’imatges. Postproducció final; entrega de vídeo
timelapse de tota la construcció de l’edifici. Compliment de la normativa de Protecció de
dades. 10.0 punts
Valor estimat:
Instal·lació, posada en marxa i retirada de l’equipament 1.150€
Sistema càmera 4K 350€/mes x 20 mesos= 7.000€
Postproducció timelapse final= 350€
Total=8.750€
b)Post producció timelapse puntual, per a vídeos parcials de l’obra, no inclou el vídeo
final d’obra. Fins 1.25 punts
Preu 250€/u
1ud = 0,25 punts
2ud = 0,50 punts
3ud= 0,75 punts
4ud= 1,00 punts
5ud= 1,25 punts
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LOT2: INSTAL·LACIONS GENERALS: Fins a 50 punts
a1) Criteris socials: NO
b1) Ampliació termini de garantia (garantia inicial 2 anys): fins 10 punts
Ampliació de garantia fins a 4 anys = 10 punts
Ampliació de garantia fins a 3 anys = 5 punts
No s’ofereix cap ampliació = 0 punts
c1) Criteris ambientals: SI
Ampliació de la instal·lació fotovoltaica: Fins a 32 punts
Ampliació de la instal·lació fotovoltaica, inclouen tots els conceptes descrits al subcapítol 03
FOTOVOLTAICA: Mòduls solars, elements, quadres, canalitzacions, cables, mecanismes, etc.
Instal·lació de 100 mòduls solars addicionals = 32 punts
Instal·lació de 75 mòduls solars addicionals
= 24 punts
Instal·lació de 50 mòduls solars addicionals
= 16 punts
Instal·lació de 25 mòduls solars addicionals
= 8 punts
Valor estimat màxim: 52.000,00€ PEM
d1) Millora manteniment:
Millora de la impulsió de climatització del vas principal: 1.25 punts
Modificar la impulsió de la climatització del vas principal amb conductes i toveres addicionals
que impulsin sobre l’envidrament de la façana nord per evitar condensacions.
Valor estimat: 1.900,00€ PEM
e1)Millora manteniment:
Conductes de la Fase 2 al calaix d’instal·lacions per evitar futures afectacions: 1,5 punts
Subministrament i instal·lació dels conductes de climatització, ventilació, aigua, sanejament,
telecomunicacions i electricitat de la Fase 2 que passen pel calaix d’instal·lacions, deixant els
conductes preparats per la seva posterior connexió a les diferents plantes. Inclou taps , claus
de pas, cablejat, caixes.
Valor estimat: 2.600,00€ PEM
f1) Millora manteniment:
Sanejament de la Fase 2 per no afectar a la llosa de la Fase 1: 4.5 punts
Subministrament i instal·lació del sanejament de la Fase 2 segons partida pressupostaria de la
Fase 2 > Capítol 11 > subcapítol 02> 01 Sanejament edifici i plànol IS-06, no inclou boneres,
canals ni reixes. Inclou tap a cada conducte.
Valor estimat: 7.400,00€ PEM
g1) Millora manteniment:
Fontaneria Fase 2 a la planta 0 per evitar futures afectacions: 0,75 punts
Subministrament i instal·lació a la planta 0 dels tubs d’aigua calenta i freda de la Fase 2,
segons plànol IF-07. Inclou canal metàl·lic, aïllament, claus de pas i aixetes finals de 3/8” amb
tap.
Valor estimat: 1.250,00€ PEM
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LOT 3: EQUIPAMENT: Fins a 35 punts
a1) Criteris socials: NO
b1) Ampliació termini de garantia (garantia inicial 2 anys): fins 10 punts
Ampliació de garantia fins a un total de 4 anys = 10 punts
Ampliació de garantia fins a un total de 3 anys = 4 punts
No s’ofereix cap ampliació = 0 punts
c1) Criteris ambientals: NO
d1) Millora funcionalitat:
Rellotge mural per a Piscina: 2,5 punts
Subministrament i instal·lació de Rellotge Mural per a Piscina de 80cm de diàmetre mínim, no
inclou la línia elèctrica.
Valor estimat: 550,00€/u PEM
e1) Millora funcionalitat:
Cronòmetre mural analògic per a Piscina: fins a 5.5 punts
Subministrament i instal·lació de Cronòmetre Mural analògic amb protecció frontal per a Piscina
de 80cm de diàmetre mínim amb motor amb reductora de 220V, no inclou la línia elèctrica.
Valor estimat: 600,00€/u PEM
1ud = 2.75 Punts
2ud = 5.50 Punts
f1) Millora equipament:
Taula d’aprenentatge de natació: fins a 3 punts
Subministrament de taula d’aprenentatge de natació tipus Arena Kickboard o equivalent
Valor estimat: 15,00€/u PEM
20 ud= 1,5 punts
40 ud= 3 punts
g1) Millora equipament:
Xurros de piscina: fins a 1 punts
Subministrament de xurros d’escuma de piscina de natació amb multi connectors ( 1ud= 1ud de
xurro + 1ud de multi connector)
Valor estimat: 6,00€/u PEM
20 ud= 0,5 punts
40 ud= 1 punts
h1) Millora equipament:
Armari d’alumini per a equipament: fins a 13 punts
Subministrament d’armari 165x65x160mm apte per a piscina, amb estructura tubular d’alumini i
vareta d’alumini de 5mm de diàmetre amb forats de la xarxa de 50x50mm, 3 baldes interiors i
compartiment exterior per a pilotes a la part superior. 2 portes corredisses, tancament per a
cadenat, 4 rodes giratòries, 2 amb fre.
Valor estimat: 1500,00€/u PEM
1 ud= 6,5 punts
2 ud= 13 punts
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D’acord amb l’art. 145 de la LCSP, es considera justificat emprar els criteris d’adjudicació
anteriors atès que l’adjudicació de contractes es realitza utilitzant una pluralitat de criteris
d’adjudicació en base a aconseguir la millor relació qualitat preu.
En el present lot del contracte s’ha establert un criteri econòmic, basat en el preu més baix per
a l’execució de l’obra, però també s’han fixat criteris qualitatius, consistents en garantir
directament la qualitat de l’obra executada en el temps (mitjançant l’ampliació del períodes de
garantia de l’obra) i consistents també en característiques socials com la de garantir
l’estabilitat en la feina i en característiques mediambientals, com la reducció del nivell
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, especialment en zona de construcció que és molt
cèntrica. També s’han establert millores vinculades amb l’objecte del contracte que permetin
un augment de la qualitat de les feines a realitzar vinculades directament amb el contracte.
Aquests últims criteris estan previstos a l’article 145.2 1º, segon i tercer paràgraf, de la LCSP.
D’altre banda tots els criteris fixats compleixen els requisits de l’apartat 5 de l’article 145 de la
LCSP.
F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A

F_GRPFIRMA_CAPS
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