Unitat emissora:
Comissió Tècnica
Núm. d’expedient: Expedient de contractació 2018—015-A
,

Assumpte:

INFORME DE VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS TECNICA I
ECONOMICA (SOBRE C) RELATIVES A CRITERIS AVALUABLES
MITJANCANT FORMULES PRESENTA'DES EN EL PROCEDIMENT
OBERT PER A LA CONTRACTACIO DEL SERVEI PER A LA
PREVENCIO I CONTROL DE LA LEGIONEL'LOSI EN ELS
COL'LEGIS PUBLICS D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA O
ESPECIAL EXISTENTS AL MUNICIPI DE PALMA

Els facultatius que subscriuen i que constitueixen la comissió tècnica encarregada d’aquesta valoració,
integrada per dos TAG i un TAE-Enginyer tècnic municipal han examinat la documentació (sobre C)
relativa als criteris avaluables de forma automàtica mitjançant fórmules matemàtiques, xifres ()
del Quadre Annex al Plec de Clàusules Administratives
percentatges prevists en l’Apartat
Particulars, i consideren que s’han d’adoptar les valoracions que a continuació s'indiquen, en relació a
la proposició admesa al procediment i que correspon a l’entitat següent:
1

LABAQUA SA amb CIF A—O3637899

-

En primer lloc, cal recordar que l’esmentat apaitat
Administratives Particulars Íixa el següent:

]

del Quadre Annex al Plec de Clàusules

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANCANT FÓRMULES
MATEMATIQUES, XIFRES O PERCENTATGES (SOBRE C).

2.-

S'atorgarà fins un màxim de 67 punts, en concepte de:

1.-CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANCANT
FÓRMULES MATEMÀTIQUES, XIFRES 0 PERCENTATGES (sobre C):
Aquests criteris s’avaluaran de forma automàtica, fins un màxim de 67 punts. Són els
següents:

1.A -OFERTA ECONÓMICA A TANT ALCAT:
Es valorarà aquest apartat fins un màxim de 60 punts, segons la fórmula següent, en què el
tipus de licitació té valor zero:

P: M

’“

(PL —P0) / (PL-Pm)

On:

P= puntuació de l’oferta presentada
M: puntuació màxima
PL=import de licitació
Porimport de l’oferta a valorar
I’m: import de l’oferta més econòmica
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puntuació correspondrà a l’oferta econòmica presentada a tant alçat per la prestació del
servei de prevenció i control de la legionel-losi en els 48 col-legis públics d'educació infantil,
primària o especial prevists en l'objecte del contracte, en els termes descrits al Plec de
Prescripcions Tècniques.

La

Cal subratllar la circumstància de no ser admissible l'aportació de dades econòmiques dins el
SOBRE B, essent causa d'exclusió del procediment.

Observació: En el SOBRE C, juntament amb el “Model de proposició (Annex 1) per a la
valoració dels criteris de selecció avaluables automàticament mitjançant fórmules,
“MEMÓRIA
percentatges 0 xifres “, haurà de presentar-s'hi també, dins dit SOBRE C, una
]
ECONOMICA DEL SERVEI”, amb el detall mínim recollit a l'Annex Bis d'aquest Plec de
Clàusules Administratives. Dita memòria econòmica, desglossant preus de serveis o
tractaments a prestar, haurà de guardar la deguda coherència amb la Memòria tècnica i
cronograma inclosos al SOBRE B de documentació relativa als criteris d’adjudicació
quantiticables mitjançant judicis de valor.
La no presentació pel licitador de dita MEMORIA ECONOMICA DEL SERVEI, dins
SOBRE C, determinarà la seva exclusió del procediment.

ALTRES ,MlLLORES AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA
MlTJANCANT FORMULES, XIFRES 0 PERCENTATGES (fins un màxim de 7 punts
1.B

)

Oferiment dels certificats de qualitat addicionals següents per a l’execució de la
prestació dels serveis, en matèria de treball i medi ambient, atorgant-se un màxim de 4 punts
certificats
per la vigència, a mantenir durant tota la durada del contracte, dels següents
1.B.l—

:

-a) Sistema de Gestió Mediambiental EMAS-lli 1 punt.
1 punt.
—b) Sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball OHSAS 18001:
—c) Certificació sobre prevenció i control de la proliferació i disseminació de legionel-la en
instal-lacions UNE 100030:2005 IN i/o UNE 1000302017: 2 punts (a atorgar per a una o
:

ambdues d’aquestes 2 concretes certificacions, indistintament ).

les puntuacions d'aquest apartat són acumulables entre si, sense perjudici de l’indicat dins el
subapartat c).

/

/

,
i

de eol-legis
i».B.2- Compromis del licitador d'atendre gratuïtament determinat núm.
addicionals per damunt de la xifra dels 48 inclosos inicialment en l'objecte del contracte, si
així ho requeris l'Ajuntament durant la vigència del contracte, incloent eventuals pròrrogues,
n el supòsit d'eventuals augments en el nombre dels col-legis d'educació infantil, primària o
especial amb manteniment sota responsabilitat municipal d'acord amb les previsions legals al

respecte:
S'atorgarà 1 punt per cada eolrlegi addicional que ofereixi el licitador atendre gratuïtament, si
així es requerís dins la vigència del contracte incloent eventuals pròrrogues, sense increment
del preu global ofertat: màxim 3 punts.
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1.A.- Pel que fa a

l’apartat sobre l’oferta econòmica

a

tant alçat (màxim

60 punts)

Cal assenyalar que, dins el sobre C, es constata l’efectiva ap01taeió dels documents prevists
als PCAP, Annex 1 i Annex—l bis. Es tracta d’un document de 5 pàgines numerades.

Atès el resultat de la fórmula prevista als plecs:
60 = 60 x (140000

—

103.490’l8) / (140000 -103.490’18)

Pi M $ (PL ”Po) / (PL-Pin)
On:

P: puntuació de l’oferta presentada

M: puntuació màxima

PL=import de licitació
Po=imp0rt de l’oferta a valorar
Pm= import de l’oferta més econòmica

S’atorguen 60 punts a LABAQUA.
1.B.1- Pel que fa a l’apartat sobre l’oferiment dels certificats de qualitat addicionals
següents per a l’execució de la prestació dels serveis, en matèria de treball i medi
ambient (màxim 4 punts), per la vigència a mantenir durant tota la durada del contracte, del
següent certiñcat:
l.B.l.b) Sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball OHSAS 18001: 1 punt.
No s’ofereixen
1.B.1.a) Sistema de Gestió Mediambiental EMAS-III.
1.B.1.c) Certificació sobre prevenció i control de la proliferació
en instal-lacions UNE 10003022005 IN i/o UNE 1000302017.
:

i

disseminació de legionel-la

S’atorga 1 punt a LABAQUA.
1.B.2- Pel que fa al Compromís del licitador d'atendre gratuïtament determinat núm. de
col-legis addicionals per damunt de la xifra dels 48 inclosos inicialment en l'objecte del
contracte, si així ho requeris l'Ajuntament durant la vigència del contracte, incloent
eventuals pròrrogues, en el supòsit d'eventuals augments en el nombre dels col-legis
d'educació infantil, primària o especial amb manteniment sota responsabilitat municipal
d'acord amb les previsions legals al respecte.
S'atorga 1 punt per cada un dels col-legi addicionals que ofereix el licitador atendre
gratuïtament, sense increment del preu global ofertat.
El licitador es compromet atendre gratuïtament un total de 3 col-legis.

S’atorguen 3 punts a LABAQUA.
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Resumen de puntuacions:
_Apartat

puntuació LABAQUA
màxima

.A.- Oferta econòmica a tant alçat
1.B.l Oferiment dels certificats de qualitat addicionals
l.B.l.a) Sistema de Gestió Mediambiental EMAS—lll
l.B.l.b) Sistema de gestió dela seguretat salut en el treball
OHSAS 18001
_
l.B.l.c) Certificació sobre prevenció i control de la proliferació i
disseminació de legionel-la en instal-lacions UNE 10003012005
lN i/o UNE100030z20l7
l.B.2.— Compromís del licitador d'atendre gratuïtament determinat
núm. de col-legis addicionals
1
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Per la qual cosa la màxima puntuació, de 64 punts, s’atorga a llentitat LABAQUA SA amb
CIF A—03637 99.

Palma,
LA CO

dcjuliol de 2018

SSIO TECNICA

José Llop Sureda
TAG

onio Rego Salado
TAEM-Enginyer tècnic
industrial municipal

Quera Ri ot
Bautista de Lisbona
TAG

»

Tramitació: Mesa de Contractació. Adreça de la unitat tramitadora (07001) Palma. Tel. 971 225500.
www.pajmademallorcaes
()I7IEl.

NOILMAH'I'ZA'I'(VlïRSlÓ 2 0 |I)/\’I'/\ I7Ii (Tuli/\("IÓ

DIE

I,/\ I’l,AN'l'll,l./\l)

