CRITERIS D’ADJUDICACIÓ (EN CAS DE PROCEDIMENT OBERT)

Els criteris que serveixen de base per a l'adjudicació del contracte, per ordre
decreixent d'importància d'acord amb la ponderació següent, són:
1. Criteris avaluables matemàticament (fins a 90 punts)







Millora de l’oferta econòmica – fins a 20 punts
Adscripció al servei d’un/a infermer/a per a les tasques de salvament i
socorrisme (temporada alta) – fins a 20 punts
Substitució d'una de les motos aquàtiques requerides al PPTP per una
embarcació de salvament semirígida – fins a 20 punts
Increment de l'horari de prestació del servei a les platges els caps de setmana i
festius – fins a 15 punts
Adequació i manteniment dels llocs de socors i primers auxilis – fins a 10 punts
Revisió de la catalogació de les platges i plans de salvament municipals – fins
a 5 punts

2. Criteris no avaluables matemàticament (fins a 10 punts)



Qualitat i detall de la memòria tècnica presentada – fins a 5 punts
Activitats complementàries de conscienciació – fins a 5 punts

B. FORMA D'AVALUAR LES PROPOSICIONS
Les fórmules per valorar les proposicions o la manera en què es valoren respecte dels
criteris d'adjudicació és la següent:
1. Millora de l'oferta econòmica (puntuació màxima 20 punts)
Per a la valoració de l'oferta econòmica presentada per les empreses, serà d'aplicació
la següent fórmula:

On:
PE = Puntuació obtinguda per l'empresa objecte de valoració (amb dos decimals)
M = Puntuació màxima possible (20 punts)
B= Baixa de l'oferta objecte de valoració (% amb dos decimals respecte al preu base
de licitació)
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Bm = Baixa de la millor oferta (% amb dos decimals respecte al preu base de licitació)
2. Adscripció al servei d'un/a infermer/a per a les tasques de salvament i
socorrisme (20 punts)
Les empreses que, a part del personal requerit al PPTP del contracte, aportin un/a
infermer/a al servei de salvament i socorrisme de platges durant la temporada alta
(juny-setembre) rebran 20 punts.
Aquesta persona serà addicional al personal requerit al PPTP i amb dedicació
exclusiva, durant l'horari recollit als plecs de prestació del servei per a les tasques de
salvament i socorrisme de les platges municipals. El seu lloc de feina estirà ubicat a la
platja municipal de risc alt (Figueretes), però estirà disponible per actuar a qualsevol
altra platja municipal en cas de ser-li requerit pels supervisors de platja o el
coordinador del servei.
3. Substitució d'una de les motos aquàtiques requerides al PPTP per una
embarcació de salvament semirígida (20 punts)
El PPTP recull que l'empresa contractista del contracte haurà d'aportar dos motos
aquàtiques de salvament per a la prestació del servei objecte de contracte. Aquelles
empreses que substitueixin una de les motos aquàtiques per una embarcació
semirígida de salvament rebran 20 punts.
En cas d'aportar l'embarcació de salvament aquesta estirà ubicada a la platja de
Figueretes i s'haurà d'aportar tot el material de salvament i rescat necessari per al bon
funcionament de l'embarcació recollit al RD 2/2005 de 14 de gener, regulador de les
mesures mínimes de seguretat i protecció que han de complir les platges i zones de
bany de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Aquelles empreses que en la seva oferta recullin un increment de dues hores en
l'horari de prestació del servei els caps de setmana i festius (nacionals i locals) del mes
d'agost rebran 7,5 punts.
Si a més del mes d'agost, s'ofereix el mateix increment de dues hores en l'horari de
prestació del servei els caps de setmana i festius (nacionals i locals) del mes de juliol
s'atorgaran 7,5 punts addicionals.
L'increment en l'horari del servei serà d'aplicació a la totalitat del personal i
embarcacions que hagin d'estar present en la platja en aquell moment, garantint per
tant la mateixa cobertura i amb els mateixos recursos que a la resta de l'horari.

5. Adequació i manteniment dels llocs de socors i primers auxilis (fins a 10 punts)
Les empreses que ofereixen l'adequació i manteniment dels llocs de socors i primers
auxilis pel que fa a escatat, envernissat i pintura dels mateixos amb una periodicitat
bianual al llarg del contracte rebran 10 punts.
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4. Increment de l'horari de prestació del servei a les platges els caps de setmana i
festius. Horari de 10.00 a 20.00h (puntuació màxima 15 punts)

Aquelles empreses que ofereixen aquests mateixos serveis d'adequació i manteniment
amb periodicitat trianual rebran 5 punts.
Les freqüències en els treballs de adequació i manteniment ofertades comprendran
també els anys de pròrroga del contracte en cas de produir-se aquesta.
6. Revisió de la catalogació de les platges i plans de salvament municipals (dins
del primer any de contracte). (5 punts)
Aquelles empreses que ofereixin la revisió de la catalogació de les platges i dels plans
de salvament municipals dins del primer any de contracte rebran 5 punts.
La revisió de la catalogació de les platges i plans de salvament de les platges
municipals es realitzarà per part del personal especialitzat que compleixi amb els
requisits necessaris per a la revisió i redacció de plans de salvament segons el RD
2/2005 de 14 de gener, regulador de les mesures mínimes de seguretat i protecció que
han de complir les platges i zones de bany de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i seguirà fidelment el contingut i els aspectes a tenir en compte per a la
catalogació de les platges i redacció dels plans de salvament recollits en aquest Real
Decret.
Es donaran per finalitzades les tasques de revisió de la catalogació de les platges i
plans de salvament, una vegada redactats els documents i aprovats per la Direcció
General d'Emergències, havent-se de realitzar totes les modificacions pertinents fins
que aquesta aprovació es produeixi.
7. Qualitat i detall de la memòria tècnica presentada (fins a 5 punts)

Aquesta memòria no farà referència a altres criteris valorables matemàticament, com
ara l'oferta econòmica, la possible adscripció d'un/a infermer/a al servei, la tipologia de
les embarcacions de salvament, possibles increments en els horaris del servei, treballs
de manteniment i adequació dels llocs de socors o la revisió de la catalogació de les
platges i plans de salvament.

8. Activitats complementàries de conscienciació (fins a 5 punts)
Es valoraran fins a 5 punts les activitats complemèntaries de conscienciació recollides
a l'oferta i relacionades amb el foment de conductes segures a les platges així com de
bones pràctiques ambientals. Es tindrà en compte en la valoració, la distribució de les
activitats al llarg de la temporada, l'especificitat de les mateixes, el públic destinatari i
la seva originalitat.
La realització de les activitats complemèntaries d'educació a les platges no afectaran
al desenvolupament normal del servei ni a la seguretat dels usuaris ni banyistes de la
platja.
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Es valorarà fins a 5 punts el grau de detall i qualitat de la memòria tècnica presentada
a la licitació, en concret la proposta d'uniforme, el pla de formació de l'empresa,
l'organització del servei i reposta davant emergències, l'inventari de bens per platja i
l'assegurament de la normativa ambiental aplicable i bones pràctiques ambientals de
l'empresa.

C. DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
La documentació relativa als criteris d'adjudicació que s'ha de presentar és la següent
(s'indica també el sobre en què s'ha d'incloure):
Documentació

Sobre núm.

Documentació general

1

1.Oferta econòmica

2

2.Compromís d'adscriure un/a infermer/a
al servei

3

3.Compromís de substituir una de les
motos aquàtiques per una embarcació
semirígida de salvament

3

4. Horari de prestació del servei

3

5. Periodicitat en els treballs de
manteniment i adequació dels llocs de
socors

3

7. Memòria tècnica

4

8. Activitats complementàries de
conscienciació

4
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6. Compromís de revisió de la catalogació 3
de les platges i plans de salvament
municipals

