
 
QUADRE DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
 
A. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
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. AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES, 
C): Valor fins a un màxim de 49
 
 
1.1. Oferta  econòmica . Valor fins a un
A les ofertes econòmiques, que s’han de formular amb el preu unitari 
cada tipus de servei s’aplicarà la fórmula 
P = M * (PL - Po) / (PL - Pm)
on: 
P =    Puntuació de l’oferta 
M =   Puntuació màxima 
PL =  Import de licitació 
Po =  Import de l’oferta a valorar
Pm = Import de l’oferta més econòmica
 
La valoració s’efectuarà per a cada tipus de servei aplicant 
independentment a cada tipus de servei (hora laborable diürna, hora laborable 
nocturna, hora festiva diürna i hora festiva nocturna). La puntuació final serà la mitjana 
de les obtingudes en cada un del tipus d’horari.
 
1.2. Qualitat social i responsabilitat social de la proposta:
 

1. La millora de les condicions salarials per sobre del conveni sectorial i territorial 
d’aplicació legal.  
- Per un increment salarial de
- Per un increment salarial del 2 % per 
- Per un increment salarial del 3

2. La formació contínua de les persones que executaran el contracte durant la seva 
execució, com a garantia d
5 hores més de formació de les exigides en el punt 8 del Plec de Prescripcions 
Tècniques, 0,50 punts fins a un màxim 

 
1.3. Borsa gratuïta de 50 hores (de qualsevol tipus d’ho rari) a disposició de la 
FPJM, (es contemplen, a més de les disposades al pl ec de prescripcions 
tècniques). Valor 2 punts.
Es valora l’oferta de prestació de serveis objecte de la contracta per necessitats
sobrevingudes i no previstes o per necessitats d’esdeveniments organitzats per la 
FPJM, sense cap cost per la FPJM.
 
 
2. AVALUABLES MITJANÇANT UN JUDICI DE VALOR (SOBRE B)
 

 

QUADRE DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE  

A. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  
Els criteris que serveixen de base per a l’adjudicació del contracte, per ordre decreixent 
d’importància d’acord amb la ponderació següent, són: 

AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES, XIFRES O PERCENTATGES
fins a un màxim de 49  punts.  

Valor fins a un  màxim de 37 punts : 
A les ofertes econòmiques, que s’han de formular amb el preu unitari 
cada tipus de servei s’aplicarà la fórmula següent: 

Pm) 

 

Po =  Import de l’oferta a valorar 
Pm = Import de l’oferta més econòmica 

La valoració s’efectuarà per a cada tipus de servei aplicant 
independentment a cada tipus de servei (hora laborable diürna, hora laborable 
nocturna, hora festiva diürna i hora festiva nocturna). La puntuació final serà la mitjana 
de les obtingudes en cada un del tipus d’horari.   

responsabilitat social de la proposta:  Màxim 10 punts

La millora de les condicions salarials per sobre del conveni sectorial i territorial 

Per un increment salarial de l’1% per damunt del conveni col·lectiu: 
increment salarial del 2 % per damunt del conveni col·lectiu: 

Per un increment salarial del 3% per damunt del conveni col·lectiu: 
La formació contínua de les persones que executaran el contracte durant la seva 
execució, com a garantia de l’adequat servei a les ciutadans i ciutadans. Per cada 
5 hores més de formació de les exigides en el punt 8 del Plec de Prescripcions 
Tècniques, 0,50 punts fins a un màxim de 4 punt. 

Borsa gratuïta de 50 hores (de qualsevol tipus d’ho rari) a disposició de la 
FPJM, (es contemplen, a més de les disposades al pl ec de prescripcions 

punts.  
Es valora l’oferta de prestació de serveis objecte de la contracta per necessitats
sobrevingudes i no previstes o per necessitats d’esdeveniments organitzats per la 
FPJM, sense cap cost per la FPJM. 

AVALUABLES MITJANÇANT UN JUDICI DE VALOR (SOBRE B)  

Els criteris que serveixen de base per a l’adjudicació del contracte, per ordre decreixent 

XIFRES O PERCENTATGES (SOBRE 

A les ofertes econòmiques, que s’han de formular amb el preu unitari €/hora per a 

La valoració s’efectuarà per a cada tipus de servei aplicant la fórmula 
independentment a cada tipus de servei (hora laborable diürna, hora laborable 
nocturna, hora festiva diürna i hora festiva nocturna). La puntuació final serà la mitjana 

Màxim 10 punts . 

La millora de les condicions salarials per sobre del conveni sectorial i territorial 

damunt del conveni col·lectiu: 2 punts. 
damunt del conveni col·lectiu: 4 punts. 

% per damunt del conveni col·lectiu: 6 punts. 
La formació contínua de les persones que executaran el contracte durant la seva 

e l’adequat servei a les ciutadans i ciutadans. Per cada 
5 hores més de formació de les exigides en el punt 8 del Plec de Prescripcions 

Borsa gratuïta de 50 hores (de qualsevol tipus d’ho rari) a disposició de la 
FPJM, (es contemplen, a més de les disposades al pl ec de prescripcions 

Es valora l’oferta de prestació de serveis objecte de la contracta per necessitats 
sobrevingudes i no previstes o per necessitats d’esdeveniments organitzats per la 

 



 

2.1 Oferta tècnica fins a un màxim de 51 punts 
a) Pla de Seguretat i Vigilància: fins a 
 
Aquest document ha de recollir els protocols d'actuació del personal de seguretat 
davant les diferents situacions 
pròpies. 
Es valorarà el grau d'adapta
contingut de l'actuació que es proposa davant cadascuna de les situacions.
Es puntuarà amb 36 punts
Fundació i 0 a la falta del mateix. A
 

- Estudi general previ
- Metodologia d’organització i descripció del servei
- Custòdia del patrimoni de la Fundació
- Manteniment de sistemes
- Pla de inspecció i de qualitat del servei
- Protocol d’actuació en cas de 
- Etc.  

 
b) Capacitat de substitució de personal: fins a 
 
En aquest apartat es valorarà principalment la disposició dels mitjans humans per a la 
prestació del servei ordinari així com per atendre situacions d'emergència, refor
qualsevol altres que pugui necessitar l'operativa de la Fundació:

- Temps de resposta garantit
- Organització de reforços i altres situacions operatives propostes per 

situacions d'emergència
 
c) Recursos tècnic s i materials aportats: fins a 12
 
En aquest apartat es valorara
tecnologia de seguretat i acce
 
Per distribuir els punts d'aquest apartat, es tindrà en compte en primer terme, el grau 
d'utilitat de la millora proposa
econòmic aproximat de la mateixa, si és possible realitzar
descripcions tècniques ofertes, en una relació proporcional a la millora que suposa 
per la Fundació. 
 
Se requerirà per optar a la adjudicació de la contracta, com a mínim, arribar a una 
puntuació igual o superior a  51 punts dels 100 possibles
a aquesta puntuació mínima quedaran exclosos.
 
 

 

 

Oferta tècnica fins a un màxim de 51 punts  
a) Pla de Seguretat i Vigilància: fins a 36  punts 

Aquest document ha de recollir els protocols d'actuació del personal de seguretat 
davant les diferents situacions en que es poden trobar en l'exercici de les funcions 

Es valorarà el grau d'adaptació a les particulars necessitats i riscos de la Fundació i el 
contingut de l'actuació que es proposa davant cadascuna de les situacions.

36 punts  el manual més complet i adaptat a les necessitats
i 0 a la falta del mateix. Aquest manual haurà de contenir (entre d’altres)

Estudi general previ 
Metodologia d’organització i descripció del servei 
Custòdia del patrimoni de la Fundació 
Manteniment de sistemes 

specció i de qualitat del servei 
Protocol d’actuació en cas de situacions d’emergència 

b) Capacitat de substitució de personal: fins a 3 punts 

En aquest apartat es valorarà principalment la disposició dels mitjans humans per a la 
prestació del servei ordinari així com per atendre situacions d'emergència, refor
qualsevol altres que pugui necessitar l'operativa de la Fundació: 

Temps de resposta garantit 
Organització de reforços i altres situacions operatives propostes per 
situacions d'emergència 

s i materials aportats: fins a 12  punts 

aquest apartat es valoraran les millores tècniques consistents en equips de 
tecnologia de seguretat i accessoris útils per al servei.  

Per distribuir els punts d'aquest apartat, es tindrà en compte en primer terme, el grau 
d'utilitat de la millora proposada, i en segon cas, es podrà considerar el valor 
econòmic aproximat de la mateixa, si és possible realitzar-ho 
descripcions tècniques ofertes, en una relació proporcional a la millora que suposa 

Se requerirà per optar a la adjudicació de la contracta, com a mínim, arribar a una 
puntuació igual o superior a  51 punts dels 100 possibles. Els licitadors que no arribin 
a aquesta puntuació mínima quedaran exclosos. 

Aquest document ha de recollir els protocols d'actuació del personal de seguretat 
que es poden trobar en l'exercici de les funcions 

ció a les particulars necessitats i riscos de la Fundació i el 
contingut de l'actuació que es proposa davant cadascuna de les situacions. 

el manual més complet i adaptat a les necessitats de la 
(entre d’altres): 

En aquest apartat es valorarà principalment la disposició dels mitjans humans per a la 
prestació del servei ordinari així com per atendre situacions d'emergència, reforços i 

Organització de reforços i altres situacions operatives propostes per 

n les millores tècniques consistents en equips de 

Per distribuir els punts d'aquest apartat, es tindrà en compte en primer terme, el grau 
da, i en segon cas, es podrà considerar el valor 

ho mitjançant les 
descripcions tècniques ofertes, en una relació proporcional a la millora que suposa 

Se requerirà per optar a la adjudicació de la contracta, com a mínim, arribar a una 
. Els licitadors que no arribin 


