CTE: CL_2021_07_OB

ANNEX NÚM. 5. CRITERIS DE VALORACIÓ
CONTRACTACIÓ PER A LES OBRES DE REMEDIACIÓ DE LA SEGONA FASE DE LA PARCEL·LA 15 I ZONES VERDES ENTRE BLOCS DEL POLÍGON ‘A’ DEL PLA ESPECIAL DEL PORT DE BADALONA
La puntuació total de cada oferta serà la suma de la puntuació dels criteris segons un Judici de Valor i la puntuació segons criteris Automàtics, sobre un total de 100 punts.
Els sistemes emprats per a la valoració de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els següents (entre parèntesi la puntuació màxima de cada subcriteri):
Criteris de JUDICI DE VALOR ("JV"). Fins a 20 punts. TOTS els documents que continguin informació relativa a la valoració mitjançant criteris per Judicis de Valor han
d'estar inclosos únicament al SOBRE NÚM. 2

Criteris AUTOMÀTICS ("A"). Fins a 80 punts. TOTS els documents que continguin informació relativa a la valoració mitjançant criteris
Automàtics han d'estar inclosos únicament al SOBRE NÚM. 3
(A- 1) Proposta econòmica ( 0 - 60 punts)
PEFi = 0,6* PEi (màx 60) (a)
PEi = 100 - (Bmax - Bi )*1,5 (sobre 100)
on,
Bi = baixa de l’oferta "i" respecte tipus licitació (expressada en %)
Bmax = baixa màxima respecte tipus de licitació (expressada en %)
PEi = Puntuació segons l'oferta econòmica del licitador "i" en base 100
PEFi = Puntuació Final segons l'oferta econòmica del licitador "i" amb un màxim de 60 punts
(A-2) Temps d'obra i cronograma, de 0 a 5 punts distribuïts segons:

Operativa d'obra (14 punts)
Cronograma ( 0 - 3 punts)
JV 1. Implantació de l'obra: Haurà de recollir la ubicació i components del campament d'obra, la ubicació i cubicació dels acopis, camins interiors i accesos. ( 0 - 1
punt).
JV 2. Control d'accesos: Descripció del control d'accessos a l'obra. Delimitació de la zona d'obra. Relació dels accessos amb l'entorn. ( 0 - 1 punt).

Descripció dels ítems d’obra a considerar representats en un diagrama Gantt amb les interaccions de les diferents fases d’obra puntuable en base al
detall de les partides considerades. El cronograma ha de contenir com a mínim les unitats recollides al cronogràma de l'annex 8 del "Projecte
constructiu de segona fase de remediació de la parcel·la 15 i zones verdes entre blocs. Marina Badalona".

JV 3. Excavació: Descripció del procés d'excavació que garanteixi el seu caràcter selectiu. Equips mecànics previstos. ( 0 - 1 punt).

Termini ( 0 - 2 punts)

JV 4. Acopis: Explicació sobre la formació dels acopis. Protecció dels acopis. Descripció de la construcció de la plataforma d'argila. Equips mecànics previstos. Descripció gràfica dels
acopis ( 0 - 3 punts).
JV 5. Tractaments: Descripció del procés d'execució de la oxi-reducció. ( 0 - 1 punt).

JV 6. Tractaments: Descripció del procés executiu d'estabilització, correcció del PH. ( 0 - 1 punt).
JV 7. Mesures correctores ambiental: Mesures correctores per disminuir l'impacte ambiental de l'obra. ( 0 - 1 punt).
JV 8. Seguretat i Salut: Implementació de l'Estudi de Seguretat i Salut del projecte a l'obra. Mesures per garantir la coordinació amb les subcontractes i els professionals autònoms.
Identificar les possibles situacions de risc i proposta de mesures per reduir el risc. ( 0 - 1 punt).

JV 9. Control destí camions: Definir el sistema de control que garanteixi que els camions descarreguen les terres als abocadors assignats en funció de la classificació
del sòl tractat. ( 0 - 1 punt).
JV 10. Moviments interns. Organització dels moviments de terres a l'interior de l'obra i mesures de seguretat per garantir la convivència entre persones i vehicles. ( 0 - 1 punt).
JV 11. Descripció de recollida del fibrociment present a l'obra i càrrega manual en sacs. ( 0 - 1 punt)

JV12. Descripció del procés constructiu "soil nailing". ( 0 - 1 punt)

Presentació de reducció temporal segons la fòrmula ( 0 - 2 punts):
Pi= 2 - 2*(ti-tmin)/(tmax-tmin)
on,
Pi = puntuació oferta "i"
ti = termini que proposa l'oferta "i" (en cas d'ofertar un termini superior al de la licitació, Pi = 0)
tmax = Màxim termini proposat entre totes les ofertes.
tmin = Mínim termini proposat entre totes les ofertes.
Nota 1: La puntuació del cronograma
Poc detallat i tècnicament incorrecte: 0 punts
Detallat i tècnicament correcte: 1,5 punts
Molt detallat, tècnicament correcte i aporta valor al Plec de Licitació: 3 punts

Abocadors (6 punts)

(A-3) Experiència de l’equip humà destinat a l’obra (de 0 a 15 punts)

JV 13. Abocador Classe I. Carta de compromís d'abocador CLASSE I. ( 0 - 1 punt)
JV 14. Abocador Classe II. Carta de compromís d'abocador CLASSE II. ( 0 - 1 punt)
JV.15. Abocador pel fibrociment: Carta de compromís del centre per gestió de residus especials. ( 0 - 1 punt)

Cap d'obra ( 0 - 7 punts)

JV16. Valorització: Carta de compromís d'abocador autoritzat pels sòls classificats 170504. ( 0 - 3 punts).

Nota 1: Puntuació del JV1 al JV12
Poc detallat i tècnicament incorrecte: 0 punts
Detallat i tècnicament correcte: La meitat dels punts previstos per aquesta qüestió
Molt detallat, tècnicament correcte i aporta valor al Plec de Licitació: La totalitat dels punts previstos per aquesta qüestió

Nota 2: Puntuació del JV13 al JV15
Presentació de la carta de compromís: 1 punt
No presentació de la carta de compromís: 0 punts
Nota 3: Puntuació del JV16
Presentació de la carta de compromís d'almenys 2 valoritzadores: 3 punts
Presentació de la carta de compromís d'almenys 1 valoritzadora: 1 punt
No presentació de la carta de compromís: 0 punts

1. Obres similars: 0,35 punts per cadascuna d'elles, amb un màxim de 3,5 punts.
2. Import de licitació acumulat sense IVA d'obres similars (IA):
IA <= 1.000.000,00 € : 0,0 punts
1.000.000,00 € < IA <= 2.000.000,00 €: 0,7 punts
2.000.000,00 € < IA <= 3.000.000,00 €: 1,4 punts
3.000.000,00 € < IA <= 4.000.000,00 €: 2,1 punts
4.000.000,00 € < IA <= 5.000.000,00 €: 2,8 punts
5.000.000,00 € < IA : 3,5 punts
Encarregat d'obra ( 0 - 5 punts)
1. Obres similars: 0,25 punts per cadascuna d'elles, amb un màxim de 2,5 punts.
2. Import de licitació acumulat sense IVA d'obres similars (IA):
IA <= 1.000.000,00 € : 0,0 punts
1.000.000,00 € < IA <= 2.000.000,00 €: 0,5 punts
2.000.000,00 € < IA <= 3.000.000,00 €: 1,0 punts
3.000.000,00 € < IA <= 4.000.000,00 €: 1,5 punts
4.000.000,00 € < IA <= 5.000.000,00 €: 2,0 punts
5.000.000,00 € < IA : 2,5 punts
Tècnic en Prevenció ( 0 - 3 punts)
1. Obres similars: 0,15 punts per cadascuna d'elles, amb un màxim de 1,5 punts.
2. Import de licitació acumulat sense IVA d'obres similars (IA):
IA <= 1.000.000,00 € : 0,0 punts
1.000.000,00 € < IA <= 2.000.000,00 €: 0,3 punts
2.000.000,00 € < IA <= 3.000.000,00 €: 0,6 punts
3.000.000,00 € < IA <= 4.000.000,00 €: 0,9 punts
4.000.000,00 € < IA <= 5.000.000,00 €: 1,2 punts
5.000.000,00 € < IA : 1,5 punts
Nota 1: La definició d'obra similar està recollit a l'apartat P del Quadre Resum de Característiques de la licitació del Plec de Clàusules

Nota 4: Les explicacions de tots els punts, llevat el punt 1 i 10, poden sumar com a màxim 8 pàgines (4 fulls), en A4, arial 11, doble espai. Els punts 1 i 10 es
presentaran en una pàgina en A3.

Nota 2: Les obres que no estiguin degudament acreditades, segons el Plec de Clàusules Administratives, no es comptabilitzaran com a mèrit

(a) El pressupost de les ofertes no poden presentar cap variació en la seva estructura de capítols, subcapítols, etc., ni a les descripcions i unitats d'amidament d'aquest ni els propis amidaments considerats. Així mateix, l'ímport de les "Partides Alçades d'Abonament Íntregre" han de restar inalterables,
així com les de Seguretat i Salut i les de Control de Qualitat. Només es poden variar, com la resta de partides, l'import de les partides identificades com "Partida Alçada a Justificar".
(b) Es consideraran propostes amb qualitat tècnica inacceptable i per tant seran excloses de la licitació, les que obtinguin una puntuació inferior a 20 punts, (sobre 40) referits a la suma de tots aquells criteris diferents a l'obtingut per la fórmula econòmica "PEFi" , o sigui la suma dels criteris JV, A-2 i A-3

