EXP. 26/22
INFORME JUSTIFICATIU DE LA IDONEÏTAT DEL CONTRACTE DE SERVEIS
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE
RENATURALITZACIÓ DEL REC COMTAL I ADEQUACIÓ D’UN CAMÍ PER A ÚS PÚBLIC
ENTRE VALLBONA I TRINITAT VELLA (BARCELONA)
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del contracte és la prestació del servei d’assistència tècnica per la redacció del
projecte executiu de renaturalització del Rec Comtal i adequació d’un camí per a ús públic
entre Vallbona i Trinitat Vella a Barcelona.
El Projecte Executiu permetrà la consecució de diversos objectius:
Objectiu principal
•

Conformar un recorregut turístic sostenible pel barri de Vallbona que permeti conèixer
el patrimoni històric-cultural i natural del barri en relació als elements de l’agricultura i
de l’aigua i comunicar aquest territori amb el seu entorn.

Objectius específics
•
•
•
•
•
•
•

Fomentar la mobilitat turística sostenible compatible amb el Pla de mobilitat de la ciutat.
Fomentar la desconcentració territorial de l’activitat turística.
Promoure la posada en valor de nous continguts basats en els valors diferencials de
Barcelona com a destí.
Posar en relació les diferents infraestructures de l’aigua a partir d’un relat comú.
Possibilitar la comunicació a peu i en bici de Barcelona amb Montcada i Reixac i de
Vallbona amb el seu entorn territorial.
Fomentar el coneixement del patrimoni històric-arquitectònic i natural.
Fomentar un refugi de biodiversitat al Rec Comtal.

La redacció del projecte executiu de renaturalització del Rec Comtal i adequació d’un camí
per a ús públic entre Vallbona i Trinitat Vella a Barcelona ha d’incloure tota la documentació
prevista normativament (Art. 96 RLU).
S’estableix com a proposta:
A) MEMÒRIA DESCRIPTIVA
1. Memòria
(Índex, antecedents, descripció del projecte, obra completa o fraccionada,
classificació del contractista, revisió de preus, resum del pressupost).
2. Annexos a la Memòria
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(Resum característiques tècniques, normativa urbanística específica i de protecció de
patrimoni, programa de desenvolupament dels treballs de l’obra, programa de
qualitat, justificació de preus, EBSS, ESS, annex de sostenibilitat, annex d’espai
públic, de qualitat, annex d’accessibilitat, annex de mobilitat, annex de vegetació,
annex de disseny dels ferms i paviments, annex de traçat, annex de mobiliari urbà,
annex d’expropiacions i béns i Serveis afectats, annex d’estructura, annex de
mesures de protecció contra incendis, annex d’estudi d’inundabilitat, annex de
consums, annex de mesures per facilitar el manteniment de la urbanització, annex de
materials i equips, annex de Serveis urbanístics)

B) PLÀNOLS DE PROJECTE (Escala mínima 1:1000) (Situació, projecte i detall)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Situació degudament referenciat
Emplaçament
Estat actual
Enderroc
Urbanització
Seccions
Estructura
Detalls de pavimentació
Serveis urbanístics

C) PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, en aprovació definitiva
1.
2.
3.
4.

Prescripcions tècniques generals
Prescripcions sobre els materials
Prescripcions sobre l’execució per unitats d’obra
altres prescripcions (recepció de l’obra, avaluació ambiental, termini de garantia
de les obres (no inferior a 1 any), penalitzacions, personal tècnic del contractista
a l’obra, mesures i pla de seguretat a l’obra, camins d’accés a l’obra, obligació de
redactar els plànols a final d’obra, ...)

D) PRESSUPOST, en aprovació inicial; els amidaments, els quadres de preus i el
pressupost en aprovació definitiva
1.
2.
3.
4.

Amidaments
Quadres de preus
Pressupost
Últim full

E) PLA D’ETAPES
F) MATERIAL DE DIVULGACIÓ (3 Renders mínim, plantes i secció d’ordenació)
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2.- TIPOLOGIA DEL CONTRACTE I PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ.
Es tracta d’un contracte de serveis de conformitat amb el que disposa l’article 17 Llei 9/2017,
de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (LCSP). De conformitat amb la disposició
addicional 41ª de la LCSP es tracta d’un servei de caràcter intel·lectual.
Es proposa la utilització del procediment d’adjudicació obert que és considerat en l’article
131 LCSP com a un procediment de tramitació ordinària.

3.- JUSTIFICACIÓ DE NO DIVISIÓ EN LOTS
D’acord amb la previsió de l’article 99.3 LCSP, es considera innecessari dividir l’objecte del
contracte en lots per a la realització independent de les diverses prestacions compreses en
l’objecte del contracte ja que dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic,
donada la necessitat de coordinar l’execució de diferents prestacions, qüestió que es veuria
impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes
diferents.

4.- JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ EXTERNA
Es constata que el Consorci del Besòs no disposa dels mitjans tècnics i personals en la
seva plantilla per asumir l’objectiu d’aquest contracte i per aquest motiu es considera
oportuna la contractació d’aquests serveis a empreses externes.

5.- DURADA DEL CONTRACTE.TERMINI MÀXIM TOTAL I TERMINIS PARCIALS.
El termini d’execució del present contracte és de cinc (5) mesos a comptar a partir de la
signatura del contracte.

6.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE:
No procedeix.

7.- PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:
1. D’acord amb l’art. 100 LCSP, el pressupost total de licitació, que determina la
competència de l’òrgan de contractació, és de 88.412,70 € (IVA inclòs), desglossant-se en
73.068,35 € (iva exclòs) i 15.344,35 €en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del
21%.
La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima
de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del
pressupost net l’oferta serà exclosa.
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El pressupost net es desglossa en base als següents conceptes:
Categoria
professional

Retribució
salarial
anual

Nivell 1

38.790,58 €

1

11%

7.924,36 €

Nivell 2

33.249,07 €

2

45%

31.414,43 €

Nivell 1

34.634,45 €

1

7%

4.643,18 €

Nivell 1

34.634,45 €

1

7%

4.643,18 €

Nivell 1

36.019,83 €

1

7%

5.058,86 €

Nivell 2

27.947,50 €

1

12%

8.028,67 €

Tècnic suport administratiu

Nivell 6

20.126,56 €

1

4%

2.569,73 €

Arqueòleg

Nivell 1

34.634,45 €

1

8%

5.306,49 €

Concepte
Llicenciat/da/ graduat en
Arquitectura / ECCP
(director)
Llicenciat/da/ graduat en
Arquitectura / ECCP (junior)
Llicenciat/da/ graduat en
Biologia / Ciències
Ambientals (expert en
restauració hàbitats)
Llicenciat/da/ graduat en
Biologia / Ciències
Ambientals (expert en
ictiofauna)
Llicenciat/da/ graduat en
ECCP
Llicenciat/da/ graduat en
ETOP

%
Núm de
dedicació
treballadors/es
tècnic

Cost
hores

69.588,90 €

Costos directes
Costos indirectes

3.479,45 €

TOTAL PRESSUPOST DE LICITACIÓ

73.068,35 €

IVA (21% sobre costos directes i indirectes)

15.344,35 €

Total Import Pressupost Base de Licitació IVA inclòs

88.412,70 €

* Els costos salarials han estat fixats d’acord a l’establert a la Resolució de 8 d’octubre de
2019, de la Direcció General de Treball, per la que s’integra i publica el XIX Conveni
col·lectiu del sector de les empreses d’enginyeria i oficines d’estudis tècnics.
2. El valor estimat del contracte (VEC) és de 87.682,02 € sense incloure l’Impost sobre el
Valor Afegit (IVA). Aquesta xifra inclou l’import total que podria ser retribuït el contractista,
tot d’acord amb la previsió de l’article 101 LSCSP.
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Pressupost màxim de licitació:

73.068,35 € (IVA exclòs)
14.613,67 €

Possibles modificacions (màxim 20%)
Valor de les diferents opcions: pròrrogues

-----87.682,02 € (IVA exclòs)

TOTAL

D’acord amb l’article 204 de la LCSP l’abast i motius de les modificacions amb un màxim
del 20% del pressupost bàsic de licitació són els següents:
- introducció de modificacions substancials en la proposta inicial lliurada al Consorci del
Besòs per instruccions de l’Àrea de Serveis Tècnics que impliqui major dedicació per part
de l’equip tècnic.
- volum i/o complexitat d’al·legacions presentades en tràmit d’informació pública del projecte
executiu que impliqui una major dedicació per part de l’equip tècnic

8.- TERMINI DE GARANTIA:
Termini de garantia d’un (1) any.

9.- CONSTITUCIÓ DE GARANTIA:
D’acord amb l’article 107.1 LCSP, l’empresa seleccionada com la millor oferta haurà de
constituir una garantia definitiva consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, l’IVA exclòs, dins
del termini de 10 dies hàbils a comptar a partir de la recepció del requeriment del Consorci
per tal d’aportar la documentació prèvia a l’adjudicació del contracte d’acord amb l’article
150.2 de la LCSP.

10.- REQUISITS DE SOLVÈNCIA DELS LICITADORS:
Requisits de solvència:
a)

Solvència econòmica i financera

Assegurança de responsabilitat civil
D’acord amb l’article 87.b) LCSP, s’exigeix el requisit d’estar en disposició d’una
assegurança de responsabilitat d’indemnització per riscs professionals vigent per un import
mínim de responsabilitat igual o superior a 87.682,02 € amb el compromís de la seva
renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant l’execució
del contracte.
Aquest requisit s’entén complert pel licitador que inclogui en la seva oferta un compromís
vinculant de subscripció en cas que resulti adjudicatari, de l’assegurança exigida,
compromís que haurà de fer-se efectiu en el termini de 10 dies hàbils.
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b)

Solvència tècnica o professional

La solvència tècnica o professional haurà d’acreditar-se pels mitjans següents:
I.Serveis executats
D’acord amb l’article 91.1 a) de la LCSP, relació dels principals treballs realitzats en el
curs dels últims tres (3) anys relatius a serveis d’assistència técnica i redacció de projecte
executiu.
Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per
l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, o quan el
destinatari sigui una entitat del sector privat, mitjançant un certificat expedit per aquest, o
a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari.
El criteri de correspondència entre els serveis executats per l’empresa licitadora i les que
constitueixen l’objecte del contracte és la igualtat entre els dígits dels respectius codis
CPV. Per tant, en la relació d’obres executades que presentin hauran d’especificar els
Codis CPV dels serveis executats.
D’acord amb la previsió de l’article 90.4 LCSP, les empreses amb una antiguitat,
computada des de la data d’inscripció en el registre corresponent o, si no procedeix, des
de la data de la seva constitució, inferior a 5 anys, han d’acreditar la seva solvència tècnica
o professional segons els altres criteris establerts en aquest apartat.
II.Tècnics o unitats tècniques participants en el contracte. Titulacions i experiència exigida
de l’equip redactor mínim
D’acord amb l’article 90.1 b) i 76 LCSP, els títols o acreditacions acadèmiques o
professionals del personal tècnic, el nombre de tècnics i la seva experiència professional
mínima han de ser els següents:
o 1 Llicenciat/da/ graduat en Arquitectura o Enginyeria Camins Canals i Ports o titulació
corresponent segons el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior
(MECES) i el Marc Europeu de Qualificacions. (coordinador)
Professional multifuncional sènior que actuarà com a Director de l’equip amb una
experiència mínima de 10 anys l’àmbit de l’espai públic i urbanització i haver participat en
la redacció de documentació integrada en un mínim de 4 projectes d’espai públic i/o
urbanització que hagin assolit l’aprovació definitiva.S’exigeix que els instruments hagin
estat signats pel professional. Dedicació al contracte: 11 %.
o 2 Llicenciats/des graduat en Arquitectura o Enginyeria Camins Canals i Ports o titulació
corresponent segons el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior
(MECES) i el Marc Europeu de Qualificacions.
Professional multifuncional amb una experiència mínima de 2 anys l’àmbit de l’espai públic
i urbanització i haver participat en la redacció de documentació integrada en un mínim
d’un projecte d’espai públic que hagin assolit l’aprovació definitiva. Dedicació al contracte:
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Dedicació al contracte: 45 %.
o 1 Llicenciat/da/ graduat en Biologia/Ciències Ambientals o titulació corresponent
segons el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) i el
Marc Europeu de Qualificacions.
Professional multifuncional amb una experiència mínima de 4 anys en l’àmbit de projectes
de restauració d’hàbitats. Dedicació al contracte: 7 %.
o 1 Llicenciat/da/ graduat en Biologia/Ciències Ambientals o titulació corresponent
segons el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) i el
Marc Europeu de Qualificacions.
Professional multifuncional amb una experiència mínima de 4 anys en l’àmbit de la
ictiofauna. Dedicació al contracte: 7 %.
o 1 Llicenciat/da/ graduat en Enginyer tècnic superior en Camins Canals i Ports o titulació
corresponent segons el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior
(MECES) i el Marc Europeu de Qualificacions.
Professional multifuncional amb una experiència mínima de 4 anys en l’àmbit de l’espai
públic i/o urbanització i haver participat en la redacció de documentació integrada en un
mínim de 2 d’obra pública i estructures de contenció de murs, i urbanització que hagin
assolit l’aprovació definitiva. Dedicació al contracte: 7%.
o 1 Llicenciat/da/ graduat en Enginyer Tècnic d'Obres Públiques o titulació corresponent
segons el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) i el
Marc Europeu de Qualificacions.
Professional multifuncional junior amb una experiència mínima de 2 anys l’àmbit del de
l’espai públic i/o urbanització. Dedicació al contracte: 12 %.
o

1 Llicenciat/da/ graduat en Geografia / Història / Arqueologia o titulació corresponent
segons el Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES) i el Marc
Europeu de Qualificacions.

Professional multifuncional amb una experiència mínima de 4 anys amb coneixements
sobre infraestructures medievals i haver participat en un mínim de 2 prospeccions
arqueològiques realitzant tasques de coordinador. Dedicació al contracte: 8%.
o 1 Tècnic suport administratiu. Dedicació al contracte: 4 %.
L’acreditació d’aquesta experiència i les titulacions exigides es realitzarà, en cas de resultar
adjudicatari, mitjançant l’aportació del currículum vitae signat a mode de certificació i amb
els corresponents certificats col·legials si s’escau així com amb l’aportació dels
corresponents títols acadèmics si s’escau.
Aquest compromís d’adscripció de mitjans personals s’integrarà al contracte i tindrà el
caràcter d’obligació essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les
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penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per
l’adjudicatari.

11.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: Total 100 punts
A.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT UN JUDICI DE VALOR (40
punts)
La ponderació de l’oferta tècnica basada en la qualitat de l’oferta és del 40% del total. En
conseqüència, els punts a assignar són un màxim de 40 punts.
La documentació justificativa d’aquests criteris avaluables mitjançant judici de valor s’ha
d’incloure necessària i únicament en el Sobre B.
Els criteris d’adjudicació mitjançant judici de valor són els següents:
A- Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant un judici de valor (40 PUNTS)
MEMÒRIA TÈCNICA
A.1.- Proposta metodològica i organitzativa dels treballs a realitzar....... 0 a 20
punts
Es valorarà la presentació d’una descripció del plantejament per al procediment general de
l'estudi, així com dels procediments singulars que es puguin presentar, que demostri
coneixement i comprensió dels treballs i tasques a desenvolupar per a aquest estudi en
concret. Es podran aportar plànols, croquis, models de documents..., per tal de completar
l'exposat.
Sistemàtica de valoració

Punts

Proposta ben detallada i totalment
particularitzada per aquest cas

20 punts

Proposta correcta però sense acabar de
particularitzar

14 punts

Proposta bàsica, amb manca de detalls o
algunes incoherències

6,6 punts

Proposta no rellevant, genèrica, sense cap
detall o incoherent amb el demanat

0 punts

A.2.-Planificació temporal i cronograma per a la redacció del projecte executiu....
0 a 10 punts
Es valorarà la descripció (gràfica i escrita) de la planificació del conjunt de treballs a
desenvolupar. Es presentarà una planificació segons el termini de licitació, raonada, on
apareguin lligadures i folgances, tenint en compte la coherència de la planificació proposada
amb els equips i mitjans materials i humans proposats, així com els rendiments plantejats
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en les principals activitats del present servei.
Sistemàtica de valoració

Punts

Proposta ben detallada i totalment
particularitzada per aquest cas, coherent
amb els rendiments plantejats, totalment
justificats

10 punts

Proposta correcta però sense acabar de
particularitzar, sense justificar totalment
els rendiments bàsics o essent aquests
incoherents amb la planificació

6,6 punts

Proposta bàsica, amb manca
lligadures, sense rendiments

de

3,3 punts

Proposta no rellevant, genèrica, o sense
justificació

0 punts

A3.- Organització del personal assignat a la realització del projecte executiu......
0 a 10 punts

Es valorarà la proposta organitzativa de mitjans humans, segons els requisits establerts al
PPT, indicant les dedicacions, tasques pròpies de cada perfil, relacions entre ells i
responsabilitats de cadascun d’ells.
Sistemàtica de valoració

Punts

Equip complert amb dedicacions adequades, descripcions de les
tasques concretes, relacions i responsabilitats ben definides

10 punts

Equip correcte amb dedicacions adequades, descripcions de les
tasques genèriques, sense concretar responsabilitats

6,6 punts

Equip bàsic, amb dedicacions insuficients manca de descripció de
les tasques o concreció de responsabilitats

3,3 punts

Sense informació sobre dedicacions, descripció de tasques ni
concreció de responsabilitats

0 punts

B.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT. (PUNTUACIÓ
MÀXIMA 60 PUNTS)
B.1. Pel preu ofertat, puntuació màxima de 35 PUNTS.
La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat és de 35 punts.
La puntuació no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la Instrucció de
l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en la
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Gaseta Municipal de l’Ajuntament de Barcelona el dia 16 de març de 2018.
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de
licitació (és a dir el pressupost màxim de licitació (IVA exclòs)) i a la resta de licitadors la
distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula:
(

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎
) x Punts màx = Puntuació resultant
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎

En base a l’article 85 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques es
consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin en els
supòsits següents:
a) Quan, concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de
25 unitats percentuals.
b) Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior a més de 20 unitats percentuals a
l'altra oferta.
c) Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals
a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. Això no obstant, s'exclourà per al
còmput d'aquesta mitjana l'oferta de quantia més elevada quan sigui superior a més de
10 unitats percentuals a aquesta mitjana i es procedirà al càlcul d'una nova mitjana
només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En qualsevol cas, es
considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
d) Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. Això no obstant, si entre
elles hi ha ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats
percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitjana només amb les ofertes que no es
trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les ofertes restants és inferior a
tres, la nova mitjana es calcula sobre les tres ofertes de menor quantia.
e) Per a la valoració de les ofertes com a desproporcionades, la mesa de contractació
podrà considerar la relació entre la solvència de l'empresa i l'oferta presentada.
Tanmateix, en base a la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018,
d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta Municipal de l’Ajuntament de Barcelona el
dia 16 de març de 2018, i en aplicació del Decret de l’Alcaldia S1/D/2017-2133, d'aprovació
de la Instrucció de regulació de les fórmules de valoració del preu en la contractació pública
municipal, el requeriment que realitzi la mesa de contractació o l’òrgan de contractació a les
empreses licitadores als efectes que justifiquin la viabilitat de les ofertes qualificades com
anormalment baixes, precisarà amb detall les condicions concretes de les ofertes que es
consideren inviables, tot d’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP.
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L’Informe tècnic que valori les justificacions emeses per les empreses amb ofertes
qualificades com anormalment baixes haurà de motivar raonadament les circumstàncies
que justifiquin l’admissió o rebuig de l’oferta
B.2. Per acreditar serveis de consultoria i redacció de projectes de l’espai públic
i/o urbanització (signats) per part del Director de l’equip per sobre del mínim
exigit com a solvència .......................fins a 10 punts.
Número d’instruments de planejament signats

Puntuació

6 serveis o més de consultoría i redacció projectes d’espai públic i/o
urbanització (signats) pel Director de l’equip

10 punts

5 serveis de consultoría i redacció projectes d’espai públic i/o
urbanització (signats) pel Director de l’equip

5 punts

3 serveis de consultoría i projectes d’espai públic i/o urbanització
(signats) pel Director de l’equip

2,5 punts

0 serveis de consultoría i redacció projectes d’espai públic i/o
urbanització (signats) pel Director de l’equip

0 punts

B.3. Per la reducció del termini d’execució del contracte sense cost
addicional......fins a 10 punts
Per la reducció del termini d’execució del contracte de serveis sobre el termini esblert al
PPT: 2 punts per cada setmana de reducció (sense cost), degudament justificada en la
planificació temporal i al cronograma, i fins a un màxim de 10 punts.
B.4 Per l’ampliació del termini de garantia per sobre del termini establert al
PCAP, fins a un màxim de 5 punts
Concepte

Puntuació

Termini de garantia de 12 mesos addicionals
Termini de garantia de 6 mesos addicionals

5 punts
2,5 punts

12.- JUSTIFICACIÓ DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Es consideren justificats i adequats els criteris d’adjudicació per a liticació referida per tal
d’aconseguir la millor oferta en relació a qualitat-preu d’acord amb l’establert a la Llei de
Contractes del Sector Públic. Els criteris d’adjudicació avaluen les propostes conforme a
criteris qualitatius i econòmics. En aquest sentit cal fer constar que els criteris relacionats
amb la qualitat en el servei són els següents:
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Criteris qualitatius

Avaluable
amb
fórmula

Puntuació

Proposta metodològica i organitzativa dels treballs a
realitzar

NO

Planificació temporal i cronograma per a la redacció del
projecte executiu

NO

10 punts

Organització del personal assignat a la realització del
projecte executiu

NO

10 punts

Acreditació serveis de consultoria i redacció de projectes
de l’espai públic i/o urbanització (signats) per part del
Director de l’equip per sobre del mínim exigit com a
solvència

SÍ

10 punts

Reducció del termini d’execució del contracte sense cost

SÍ

10 punts

Ampliació termini de garantia del contracte

SÍ

5 punts

Avaluable
amb
fórmula

Puntuació

SI

35 punts

Criteris econòmics/ no qualitatius
Preu

20 punts

La justificació de la inclusió dels referits criteris és la següent:
-

-

-

-

Organització del personal adscrit a al realització del servei, proposta metodològica i
organitzativa i cronograma treballs previstos: Es considera convenient la seva inclusió
als efectes d’avaluar la qualitat organitzativa del licitador, relació amb el personal a
adscriure al contracte i la connexió amb la prestació del servei al Consorci del Besòs.
Ampliació del termini de garantia: Es considera convenient la seva inclusió als efectes
de cobrir possibles eventualitats que puguin sorgir en el servei un cop transcorregut
el termini de garantia del contracte.
Acreditació de la participació de l’equip en projectes de l’espai públic i/o urbanització
per sobre del mínim exigit com a solvència: Es considera convenient la seva avaluació
donat que l’experiència de l’equip del projecte en l’àmbit del contracte pot determinar
l’obtenció d’un servei d’alta qualitat.
Reducció del termini d’execució del contracte: La possible reducció del termini pel
licitador a la prestació del servei. Es considera positiva la seva inclusió als efectes
d’accelerar la tramitació posterior.

S’estableix com a llindar mínim de qualitat de l’obtenció, segons preveu l’article 146.3 LCSP
de 32,5 punts en els criteris qualitatius. Aquelles propostes amb una puntuació inferior a
32,5 punts seran rebutjades i per tant, quedaran excloses del procediment de licitació per
estimar-se tècnicament insuficients.
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Indicar així mateix que es compleix amb el que s'estableix en l'article 145.4 LCSP, sent que
es tracta d'un contracte de serveis de caràcter intel·lectual (disposició
addicional 41a LCSP) els criteris relacionats amb la qualitat del servei superen el 51% de la
puntuació assignable en la valoració de les ofertes, representant en el cas concret el 65%
de la puntuació total.
Així mateix s’avalua l’oferta econòmica per determinar l’oferta més avantatjosa en termes
més econòmics i la reducció del termini total dels treballs. La puntuació que s’atorga pel
preu no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la previsió del Decret de la
Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de
la instrucció per a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de noviembre, de contractes del Sector
Públic.

Sant Adrià de Besòs, agost de 2022.
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