MODIFICACIÓ DE DOCUMENTACIÓ
CP 2017-05
SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL I GESTIÓ ENERGÈTICA

CP 2017-05 - ACLARIMENT I MODIFICACIÓ DE CRITERIS DE VALORACIÓ OBJECTIVA
S’ha detectat que l’apartat Proposta de Manteniment , inclosa al quadre de criteris de
valoració objectiva incorporava un tram que no era valorat de manera correcta en cas
que l’empresa presentés oferta entre un 15% i un 25% més baixa.
És per això que l’òrgan de contractació ha decidit modificar aquest aspecte quedant la
distribució dels percentatges i dels punts com segueix:
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CRITERIS DE VALORACIÓ OBJECTIVA

Puntuació

Proposta Manteniment
Import Econòmic ( NOMÉS SUBJECTE a Baixa )

Rang 1

x <= 4%

4

(Puntuació en funció de fórmula per trams)

Rang 2

4% < x <= 15%

20

x = % Baixa respecte a l'import de l'oferta referit a la part subjecte a baixa

Rang 3

15% < x <= 25%

6

La puntuació d'aquest apartat acumula els punts per cada rang de baixa

Quota d'Eficiència Energètica
(Puntuació lineal en funció de la baixa entre un Import Max i un Import Mín)

Coeficient de gestió Materials i Serveis (%)
(Puntuació lineal en funció de la baixa entre un %Max i un %Min)

Preu/hora operari manteniment (suplències o treballs extra)
(Puntuació Lineal en funció de la baixa entre un €/h Max i un €/h Min)

Facturació Variable vinculada a Indicadors de Servei (%)

x > 25%

0

Màxima

Fora rang

84.376,61 €

5

Mínima
Màxima

55.789,68 €
15%

12

Mínima
Màxima

6%

6

26 €/h

3

19 €/h

6

3%

6

1%

3

Mínima
Màxim
Mínim

PUNTUACIÓ TOTAL CRITERIS OBJECTIUS

3

60
Lliurar al Sobre 3

En conseqüència es procedeix a la modificació del punt P. Criteris de valoració de les
ofertes del Quadre de Característiques en l’apartat esmentat, quedant com es
determina tot seguit:
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Documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica (60 punts):
CRITERIS DE VALORACIÓ OBJECTIVA

Puntuació

Proposta Manteniment
Import Econòmic ( NOMÉS SUBJECTE a Baixa )

Rang 1

x <= 4%

4

(Puntuació en funció de fórmula per trams)

Rang 2

4% < x <= 15%

20

x = % Baixa respecte a l'import de l'oferta referit a la part subjecte a baixa

Rang 3

15% < x <= 25%

6

La puntuació d'aquest apartat acumula els punts per cada rang de baixa

Fora rang

x > 25%

0

Quota d'Eficiència Energètica

Màxima

(Puntuació lineal en funció de la baixa entre un Import Max i un Import Mín)

Coeficient de gestió Materials i Serveis (%)
(Puntuació lineal en funció de la baixa entre un %Max i un %Min)

Preu/hora operari manteniment (suplències o treballs extra)
(Puntuació Lineal en funció de la baixa entre un €/h Max i un €/h Min)

Facturació Variable vinculada a Indicadors de Servei (%)

84.376,61 €

5

Mínima
Màxima

55.789,68 €
15%

12

Mínima
Màxima

6%

6

26 €/h

3

19 €/h

6

3%

6

1%

3

Mínima
Màxim
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Mínim
PUNTUACIÓ TOTAL CRITERIS OBJECTIUS

3

60
Lliurar al Sobre 3

Proposta de manteniment (Import de l’oferta subjecta a baixa):
Fórmula directa amb repartiment proporcional de 4 punts per a les propostes que disminueixin fins a
un 4%.
Fórmula directa amb repartiment proporcional de 20 punts per a les propostes que disminueixin des
de un 4% a un 15%.
Fórmula directa amb repartiment proporcional de 6 punts per a les propostes que disminueixin des
de un 15% a un 25%.
Les propostes que impliquin una baixa superior al 25% no seran puntuades.
La puntuació final d’aquest apartat serà la suma dels punts de cada tram (p. ex. Una baixa del 12%
tindrà 4 punts del primer tram i 14,5 punts del segon tram, en total 18,5 punts).

Per tot l’exposat,
Es procedeix a la publicació del present document i a la modificació del Quadre de
Característiques publicat al Perfil del Contractant.
En tant que la modificació no suposa cap canvi substancial en les ofertes a presentar per
part de les empreses licitadores, es mantenen els terminis de presentació d’ofertes i
d’obertura del sobre 1. Recordem que la data límit de presentació de propostes està
prevista pel dia 21 de juny de 2017 i la data d’obertura del sobre 2 serà el dia 3 de juliol de
2017.
Sant Pere de Ribes, a 11 de maig de 2017
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