
 
 
Núm. d’expedient  CONOB160000CO2020014 
 
Procediment d'adjudicació obert – Nov. 2020 
 
OBRES 
 
OBRES DE REPARACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ DE DUES ZONES DEL 
CAMPUS NORD DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 
DIVIDIDES EN DOS LOTS: 
LOT 1. COBERTA DE L’EDIFICI D1 DEL CAMPUS NORD  
LOT 2.TRAM DE CARRER DAVANT ELS EDIFICIS C3 I C4 DEL CAMPUS 
NORD 
 
Valor estimat del contracte i mètode per al seu càlcul: 235.981,94 €, (IVA exclòs) 
 
Unitat promotora: Unitat de Gestió del Campus Nord 
 
 
 
Criteris d'adjudicació: 
 

I. Criteris la quantificació dels quals depèn d'un judici de  
valor .....................................................................................................  44  punts 

 
II. Criteris avaluables de forma automàtica  ..........................................    56  punts 

 
TOTAL ......................................................................................................  100 punts 
 
 
I. Criteris la quantificació dels quals depèn d'un judici de valor: 
 
1) Planificació i organització ......................................................... Fins a 25 punts 
S’avaluarà el programa de treball proposat per les empreses licitadores per a 
l’execució de la obra, que haurà d’exposar una descripció justificada de tot el procés, 
avaluant-se la metodologia de treball, descripció detallada de les diferents fases de 
l’actuació, identificació d’aspectes crítics, fites, tasques, definició dels procediments 
genèrics de treball, i dels procediments específics en quant a: gestió de residus i 
gestió ambiental, seguretat i control de la qualitat, etc., les interrelacions existents i 
la planificació detallada de l’actuació. 
 
2) Recursos tècnics, humans i organitzatius ............................... Fins a 15 punts 
Es valorarà l’adequació de l’equip humà i dels recursos tècnics i organitzatius que 
proposin les empreses licitadores per a cada fase del procés constructiu, valorant la 
qualitat dels equips adscrits per al desenvolupament de l’obra,  el nivell de concreció 
i la coherència de les propostes presentades amb les necessitats pròpies de 
l’actuació.  
 
3) Documentació as-built  ................................................................ Fins a 4 punts 



 
S’avaluarà la proposta de documentació a entregar a la finalització de l’actuació: 
plànols as-built, altra documentació gràfica, i/o fitxes tècniques dels materials 
utilitzats, entre d’altres. 

 
 
II. Criteris avaluables de forma automàtica:  

 
1) Oferta econòmica: fins 35 punts 
S’utilitza una fórmula proporcional que dóna la màxima puntuació a 
l’oferta més econòmica. 
 
A l'oferta econòmica més baixa, s'hi atorga la màxima puntuació. A la 
resta d'ofertes, s'hi atorga la puntuació que hi correspon d’acord amb 
la fórmula següent:  
 
Puntuació =  Puntuació màx. oferta econòmica x Preu oferta més econòmica 
                                      Preu de l'oferta que es puntua    
 
 

2) Garantia i condicions ................................................................. Fins a 15 punts 
S’avaluaran les ampliacions del temps de garantia, tant dels equips com de les 
instal·lacions, d’acord amb els barems de puntuació que s’especifica a continuació: 
 

a) Garantia d’estanqueïtat .................................................... Fins a 9 punts 
S’atorgarà 1 punt per cada any de garantia addicional a la garantia mínima 
exigida (1 any) fins a un màxim de 9 punts. 
 
b) Garantia d’acabats  .......................................................... Fins a 4 punts 
S’atorgarà 1 punt per cada any de garantia addicional a la garantia mínima 
exigida (1 anys) fins a un màxim de 4 punts. 

 
c) Manteniment i conservació .............................................. Fins a 2 punts 
S’atorgarà 1 punt per cada any de manteniment i conservació addicional al 
termini mínim exigit (1 any) fins a un màxim de 2 punts. 
 

3)Termini de lliurament .................................................................... Fins a 6 punts 
Es valorarà amb 1,5 punt cada setmana d’escurçament sobre el termini d’execució 
fixat en el plec de prescripcions tècniques (12 setmanes), fins a un màxim de 6 punts. 

 
 
 
 

 
 
 


