Criteris objectius per a l’adjudicació del projecte d’execució dels treballs
de restauració en zones afectades per les ventades de gener de 2009 a la
comarca del Baix Llobregat dins el programa extraordinari 2009

Procediment d’adjudicació

El contracta de l’obra definida en el projecte “Treballs de restauració en zones
afectades per les ventades de gener de 2009 a la comarca del Baix Llobregat”
s’adjudicarà per concurs obert d’acord amb els criteris de selecció que s’estableixen a
continuació.

El concurs l’adjudicarà una comissió constituïda per representants de les actuals
comissions de treball de les associacions de propietaris implicades conjuntament en el
projecte esmentat.

L’adjudicació recaurà en el licitador que en el seu conjunt faci la proposta que obtingui
la màxima valoració
Criteris objectius de selecció

Criteri

Valoració
màxima

1. Experiència en l’execució d’aquest tipus de treballs.

40

2. Proposta i compromís de contractació de personal en atur per

10

a l’execució d’aquests projectes.
3. Organització i planificació per realitzar els treballs en 6 mesos

10

4. Competència per executar les obres d’acord amb els plecs de

10

condicions dels projectes
5. Millors condicions pel compliment de la normativa de

10

seguretat i salut
6. Millor oferta econòmica sobre el pressupost de l’obra

TOTAL

20

100

1. Experiència en l’execució d’aquest tipus de treballs

S’atorgaran 20 punts a les empreses que acreditin haver treballat amb Associacions
de propietaris, ADF o Federacions d’ADF durant els darrers tres anys.

S’atorgaran 10 punts a les empreses que tinguin la seva seu a menys de 100 km de
les obres dels projectes a executar.

S’atorgaran 10 punts a les empreses o unions d’empreses que acreditin l’execució
durant els darrers tres anys, de com a mínim dos treballs forestals, iguals o relacionats
amb el del concurs, de valor igual o superior a 25.000 €

2. Proposta i compromís de contractació de personal en atur per a l’execució
d’aquests projectes.

Es valorarà la contractació de personal amb l’especialització i formació acreditada
relacionada amb el projecte, que provingui de les llistes comarcals de l’atur de l’àmbit
del projecte. Es valoraran 5 punts per cada treballador que expressament es contracti
de les llistes de l’atur per aquests treballs.

3. Organització i planificació per realitzar els treballs en 6 mesos

L’empresa haurà de presentar un programa de treball pel 6 mesos que han de durar
els treballs en els que s’especificarà: el nombre d’equips de treball que participaran,
l’ordre en que treballaran, el calendari dels treballs de cada un dels equips i l’estructura
de comandament de tot el programa.

En cap cas el programa de treball ha de proposar la concertacions amb tercers
(subcontractacions) per la realització de tot o algun percentatge dels treballs.

4. Competència per executar les obres d’acord amb els plecs de condicions dels
projectes

L’empresa haurà de presentar i acreditar els diferents tipus de titulacions acadèmiques
i professionals del personal responsable de l’execució del contracte i del personal
directiu de l’empresa. Les qualificacions acadèmiques es valoraran amb 4 punts i la
qualificació professional especialitzada amb 2. Si la disponibilitat d’aquest personal

amb qualificació professional per els treballs no es total, la puntuació es reduirà en un
50%.

Es puntuarà amb 5 punts la qualificació com a empreses d’explotació forestal, que
s’acreditarà mitjançant el Document de Qualificació empresarial (DQE).

També s’haurà de presentar una declaració indicant la maquinària, material i equip del
que es disposarà per l’execució dels treballs, a la que s’adjuntarà la documentació
acreditativa pertinent.

5. Millors condicions pel compliment de la normativa de seguretat i salut

Es valoraran tots els medis humans i materials posats a disposició de l’obra per
complir totes les prescripcions en matèria de seguretat i salut previstes a la legislació
vigent.

6. Millor oferta econòmica sobre el pressupost de l’obra

La puntuació obtinguda per cada una de les ofertes serà la resultant d’interpolar
linealment entre l’oferta mes baixa, a la que s’assignarà 20 punts, i el pressupost de
l’obra al que se li assignaran 0 punts. En cap cas s’admetrà una baixa superior al 15 %
del pressupost per l’execució del projecte.
Sol·licituds de participació

Requisits imprescindibles:

1. Subscripció d’una assegurança de responsabilitat civil de l’empresa per quantia
mínima de 150.000 €. En cas de UTE, caldrà justificar-la també en el moment
de la constitució.

2. Acreditació d’estar al corrent de totes les obligacions tributàries i de la
seguretat social.

3. En cas de que varies empreses facin una oferta conjunta, caldrà que aportin un
document signat per tots els seus representants de compromís de constitució
de la UTE, en cas de resultar seleccionats. Una UTE només pot presentar una

proposta al concurs i els seus integrants no ho poden fer ni individualment, ni
com a integrants d’un altra UTE.

4. Acreditar que el 100% del capital de l’empresa o unió d’empreses que
presenten una sol·licitud es de caràcter privat

Presentació

a.- Documentació a presentar

Sol·licitud en la que ha d’especificar-se:

-

Títol del projecte

-

Identificació de l’empresa

-

Classificacions

-

Documentació relacionada amb els criteris de selecció, ordenada d’acord amb
el llistat definit anteriorment

b.- Lloc de presentació

-

Entitat: Gestoria Segor

-

Domicili: C/ La Pobla, 46. Baixos.

-

Localitat i codi postal: Sant Vicenç dels Horts. CP 08620

-

Horari: De dilluns a divendres.
Matins de 9 h a 13 h. Tardes 16 h a 19 h.

c.- Data límit de presentació

7 d’agost de 2.009

d.- Altres informacions

Tota la documentació relacionada amb el projecte pot obtenir-se a la pàgina web
www.berguedaverd.org.

