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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 
CRITERIS I SUBCRITERIS DE VALORACIÓ 

 
 
Procediment: Obert amb pluralitat de criteris 
 
Objecte: PROJECTE DE COL.LOCACIÓ DE NOU PAVIMENT AL PAVELLÓ 125È 
ANIVERSARI. EXP. 08/2018. 
 
Criteris d’adjudicació:  
 
Per tal de complir allò que s’estableix l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, l’adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat de 
criteris d’adjudicació vinculats a l’objecte del contracte, en base a la millor relació qualitat-preu. 
 
Definició dels criteris i subcriteris de valoració i puntuació 
 
1) Valoració de l’oferta econòmica. Punutació màxima: 30 punts 
 
S’atorgarà 1 punt per cada 0,33 % de baixa o valors fraccionables de forma lineal fins un 
màxim de 30 punts. 
 
OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS. 
 
Atès allò que s’estableix a l’article 149.2 de la LCSP, als efectes d’apreciar que una oferta 
resulta inviable per haver estat formulada en termes que la fan anormalment baixa, en relació a 
l’oferta econòmica, s’atendrà als paràmetres objectius establerts a l’article 85 del RLCAP. 
 
2) Millores. Puntuació màxima: 13 punts 
 
Les millores es valoraran segons el seu valor econòmic i tècnic, de manera que es tindrà en 
compte l’import de les mateixes però també es donarà més puntuació a les que es creguin més 
avantatjoses per al correcte funcionament de l’equipament un cop finalitzades les obres.  
 
Es proposa realitzar les millores següents: 
 

1.- Col·locació d’una estructura amb carril de 25 ml a cada fons de la pista, per a xarxa 
manual de polipropilè d’alta tenacitat  amb nusos de quadre de 40 x 40 x 3 mm de color 
blanc, a cada fondo de la pista, de 22 x 6 metres de superfície. Inclou la instal·lació i el 
muntatge i el sistema d’elevació necessari per a realitzar els treballs en altura.  
 
S’atorgaran fins a 7,63 punts. 
 
2.- Subministrament de dues porteries d’hoquei patins amb xarxa de quadres de 40 x 
40 x 3 mm. 
 
S’atorgaran fins a 2,23 punts. 
 
3.- Realització del marcatge de jocs. Inclou: 
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- Marcatge de la pista de hoquei amb color blanc segons normativa vigent, amb 
unes dimensions de 40x20 m. 
- Marcatge de pista de futbol sala en color blanc 
- Marcatge de pista de basquet en color negre 

 
S’atorgaran fins a 3,14 punts. 
 
 

3) Augment en el termini de garantia de l’obra. Puntuació màxima: 7 punts 
 
Es valorarà l’augment del termini de garantia de l’obra fins a un màxim de 5 anys, de la següent 
manera: 
 

Ampliació del termini de garantia a un total de 2 anys 1,75 p 
Ampliació del termini de garantia a un total de 3 anys 3,50 p 
Ampliació del termini de garantia a un total de 4 anys 5,25 p 
Ampliació del termini de garantia a un total de 5 anys 7 p 

 
Període garantia total = 1 any + ampliació proposada 
 
En aquest sentit, només serà necessari que el licitador especifiqui la seva proposta 
d'ampliació, fins a un màxim de 5 anys. 
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