
                 CONCELLO DE PONTEVEDRA
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         (OTA)

CRITERIOS  OBXECTIVOS  PARA  A  ADXUDICACIÓN  DO  PROXECT O  DE
ADECUACION INTERIOR DE LOCAL PARA CENTRO SOCIAL A P ARDA

Para  a  adxudicación  do  contrato,  teranse  en  conta  os  seguintes  criterios  coa
puntuación que se sinala:

CPV08
(Codificación  correspondente  á
nomenclatura  do  Vocabulario
Común de Contratos  (CPV)  da
Comisión Europea).

Comprende  obras   susceptíbeis  de
encadrarse  nas  categorías
45200000-9;  45210000-2;
45212110-0;  45212171-5  e
semellantes

CLASIFICACIÓN
CONTRACTUAL

é  requisito  indispensábel,  aos
efectos do parágrafo 1 do artigo
65 do RD 3/2011texto refundido
da  lei  de  contratos  do  sector
público  considerase  unha
clasificación de C4-d

CRITERIOS APRECIACIÓN SOLVENCIA ECONÓMICO FINANCEIRA
A empresa deberá aportar un informe de institución financeira no que,
mencionando  expresamente  o  obxecto  e  contía  do  contrato  actual,
sinale que é solvente economicamente para afrontalo. 
Asemade,  ou  alternativamente,  poderá  aportarse  un  seguro  de
indemnización  por  riscos  profesionais  que  garanta  unha  contía
equivalente á deste contrato. 
CRITERIOS APRECIACIÓN SOLVENCIA TÉCNICA 
A solvencia técnica ou profesional acreditarase mediante relación dos
principais traballos efectuados durante os últimos 3 anos, indicándose
o  seu  importe,  data  e  destino  público  ou  privado,  á  que  se
incorporarán os correspondentes certificados de boa execución sobre
os mesmos.  Deberá de terse realizado, ao menos, un montante de
traballos previos por un importe equivalente ao do presente contrato. 
CRITERIOS ADXUDICACIÓN

A) CRITERIOS SUXEITOS A XUIZO DE VALOR.

A-1 Calidade das Melloras.......................... ...…......… de 0 a 30 puntos.

Os licitadores formularán oferta respecto da relación de melloras incluídas como
anexo a estes pregos.

As ofertas adecuaranse documentalmente ao que figura no Anexo 1 que se xunta,
polo que respecta ao contido técnico das ofertas.
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Para o cálculo da puntuación neste apartado (máximo 30 puntos) terase en conta
os seguintes criterios, obténdose unha única  puntuación global neste apartado en
función dos devantidos criterios:

A.1.1.-  Confort ou comodidade das unidades ofertadas, neste sentido valorarase a
consideración  dos  principios  de  deseño  universal,  ergonomía  e  as  maiores
prestacións das unidades..... Ata 15 ptos.

A.1.2.-  Calidade  dos  materiais  das  unidades  ofertadas,  valorándose  a  súa
adecuación ás normas de calidade do produto e á normativa técnica de aplicación,
así como a durabilidade, limpeza e mantemento das unidades..... Ata 15 ptos.

A-2. Plano de control de calidade ................. .............................. de 0 a 5 puntos.
Os licitadores presentarán un programa detallado para o control da calidade dos
materiais e unidades de obra. Para a valoración deste criterio teranse en especial
consideración  a  aplicación  de  modernas  tecnoloxías  de  control,  así  como  a
corrección  e  específica  adecuación  do  programa  proposto  ás  características
concretas da obra, co fin de garantir a máxima calidade do proceso construtivo.
Dito  plano  virá  desagregado  en  partidas  de  control  e  ensaio  concretas  que,
preferentemente, estarán referenciadas ás contidas no BDC Galicia, 10ª edición,
publicado polo Instituto Tecnolóxico de Galicia.

B) CRITERIOS SUXEITOS A VALORACIÓN AUTOMÁTICA.

B.1 Oferta económica .............................. .................................. de 0 a 30 puntos .

Valorarase  a  diminución  no  presuposto  tipo  de  licitación.  Dita  valoración
efectuarase por regra matemática de proporcionalidade inversa.

Baixa  temeraria:  considerarase  como  inicialmente  incursa  en  presunción  de
desproporción toda proposición cuxa porcentaxe exceda en seis (6) unidades ou
máis  a  media  aritmética  das  porcentaxes  de  baixa  de  todas  as  proposicións
presentadas. 

B.2 Oferta económica referida á relación de mellora s a ofertar.... de 0 a 20
puntos.
Valorarase o peso económico das melloras ofertadas, de entre a relación de tales
que se anexa.  A valoración  de  cada unidade efectuarase,  exclusivamente,  por
referencia ao prezo mínimo que se contempla, sen considerar, a estes efectos, un
posible maior prezo de cada unidade. 
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B.2 Incremento prazo de garantía sobre o mínimo pre visto....de 0 a 10 puntos.

Valorarase por regra de proporcionalidade directa.

B.3 Diminución prazo de execución respecto máximo previ sto.....de 0 a 5 puntos.

Valorarase por regra de proporcionalidade inversa.

Os  licitadores  presentarán,  ademais  da  documentación  habitual  (PERT,
GANTT, ...), unha programación detallada dos traballos a realizar, en función dos
medios que se destinen e dos seus procedementos de construción. Referirase,
como mínimo, a orde en que se desenvolvan os distintos traballos e os equipos
que se destinarán a cada un.

O plano  de  obras  e programación dos traballos  deberá  gardar  congruencia  co
prazo proposto, servindo para comprobar a viabilidade do mesmo.

En todo  caso,  consideraranse  incursas  en presunción  de  desproporcionalidade
cando a oferta sexa igual ou inferior en máis de 1/3 a media dos prazos ofertados
polos restantes concorrentes ou, no seu defecto, do prazo inicialmente previsto.

TOTAL PUNTUACIÓN ..............,,,,,,,............. .............................            100 puntos .

(A puntuación total mínima para ser adxudicatario será de cincuenta puntos).

Pontevedra, 5 de xuño de 2012
A ARQUITECTA MUNICIPAL,

Rosa Magdalena Fernández
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ANEXO Nº 1

Co fin de poder avaliar as distintas ofertas que se presenten, estas incluirán a
seguinte documentación:

– Descrición gráfica e escrita das características (materiais, dimensións,
cor, textura, etc) de cada unha das unidades ofertadas. No seu caso,
incluirase certificación da adaptación á normativa vixente.

Asemade xuntarase unha memoria xustificativa da calidade das melloras
ofertadas que permita valoralas consonte ao criterios establecidos nos
pregos,  con  indicación  daquelas  unidades,  de  entre  as  previstas  na
relación de melloras, cuxa entrega se compromete.

– Medición  desagregada  en  partidas  independentes  de  cada  unha  das
unidades ofertadas. 

– Un presuposto, desagregado en partidas independentes de cada unha
das unidades ofertadas con expresión dos prezos unitarios. 
Esta valoración considerarase, no seu caso, aos efectos de aplicación
dos criterios do apartado A.1. 
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RELACIÓN DE MELLORAS DO CENTRO SOCIAL A PARDA (PONTEVEDRA)

UD CONCEPTO PPREZO MÍNIMO

ZONA DE RECEPCIÓN:
1,00 Mostrador de dimensións 2000x800x740 mm 588,60 €
1,00 Cadeira operativa con brazos e rodas 294,00 €
4,00 Butaca de espera con brazos 770,40 €
1,00 Mesa de espera de dimensións 60x60 cm 81,60 €
1,00 Paraugueiro 75,00 €
1,00 Papeleira 72,00 €
1,00 Caixoneira con rodas de 3 caixóns ou caixón + arquivo 126,48 €

ZONA DE CAFETARIA:
2,00 Mesa redonda de diámetro 700 mm e altura 1030 mm 624,00 €
6,00 Taburete con respaldo 565,20 €
1,00 Papeleira 72,00 €

ZONA DE SALÓN SOCIAL:
6,00 Sofá de lonxitude 1500 mm 2.041,56 €
3,00 Mesa baixa de dimensións 110x60 cm 309,60 €
3,00 Mesa cadrada de dimensións 800x800x750 mm 609,30 €
12,00 Cadeira con brazos amontoable 1.188,00 €
1,00 Mostrador de dimensións 3000x600x750 mm 960,00 €
1,00 Caixoneira con rodas de 3 caixóns ou 1 caixón+arquivo 126,48 €
2,00 Cadeira operativa con brazos e rodas 588,00 €
1,00 Papeleira 72,00 €

ZONA DE BIBLIOTECA:
8,00 Cadeira para lectura con brazos amontoable 792,00 €
4,00 Butaca lectura con brazos 770,40 €
1,00 Mesa baixa de dimensións 110x60 cm 103,20 €
1,00 Papeleira 72,00 €

ZONA DE DESPACHO:
1,00 Mesa operativa de dimensións 1800x800x740 mm 266,52 €
1,00 Cadeira operativa con brazos e rodas 294,00 €
4,00 Cadeira confidente con brazos amontoable 348,00 €
1,00 Mesa redonda de diámetro 900 mm e altura 750 mm 210,30 €
1,00 Caixoneira con rodas de 3 caixóns ou 1 caixón+arquivo 126,48 €
1,00 Papeleira 72,00 €
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ZONA DE SALA MULTIUSOS:
48,00 Cadeira para espectador con brazos amontoable 4.752,00 €
2,00 Cadeira para orador con brazos e rodas 532,00 €
2,00 Mesa para orador de dimensións 1400x700 mm 1.000,00 €

SUMA 18.503,12 €

Pontevedra, 5 de xuño de 2011
A ARQUITECTA MUNICIPAL,

Rosa Magdalena Fernández


