CRIDADA PROJECTES PER A la CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE DISSENY I MAQUETACIÓ DE LA “GUIA
DE MESURES MEDIAMBIENTALS EN ELS CONTRACTES DE SERVEIS I OBRES D'EDIFICACIÓ DE LA
GENERALITAT”.
1.- ANTECEDENTS
Des de la Direcció General d'Innovació Ecològica per a la Construcció, com a mesura de suport a la lluita
contra el canvi climàtic i de forma alineada amb les polítiques ecològiques del Consell, s'elabora i impulsa la
“Guia de mesures mediambientals en els contractes de serveis i obres d'ediﬁcació de la Generalitat”, amb la
convicció que promoure la presa en consideració de criteris de sostenibilitat en la contractació pública, a
més de servir per a obtindre ediﬁcacions més respectuoses amb el medi ambient, té un alt valor
exemplaritzant, al mateix temps que pot suposar un element rellevant d'inﬂuència en el mercat, incentivant al
sector privat cap a noves formes de producció i de consum més responsables.
La citada guia, dirigida fonamentalment als departaments proponents de contractes d'obres i projectes
d'ediﬁcació de la Generalitat, pretén posar a la disposició del personal tècnic i de contractació, un repositori
de mesures mediambientals, de caràcter eminentment pràctic, la vocació del qual és convertir-se en una
eina útil per a aplicar criteris de sostenibilitat en la contractació pública dins d'un marc comú i harmonitzat.
El document té una vocació d'actualització permanent, de manera que puguen incorporar-se totes aquelles
noves qüestions que vinguen motivades per canvis en la normativa que li és aplicable o necessitats
tècniques relacionades.
2.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
La Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció de la Vicepresidència Segona i Conselleria
d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica amb el suport de la Associació de dissenyadors de la Comunitat
Valenciana (ADCV), duu a terme una convocatòria oberta a professionals i empreses del disseny i la
comunicació gràﬁca, per a encarregar un treball consistent en la realització del disseny i maquetació de la
“Guia de mesures mediambientals en els contractes de serveis i obres d'ediﬁcació de la Generalitat”.
A través de la present anomenada a projecte, se seleccionará el professional o l'empresa que realitzará el
citat encàrrec
3.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L'ENCÀRREC
Les característiques tècniques de l'encàrrec per al disseny i maquetació de la “Guia de mesures
mediambientals en els contractes de serveis i obres d'ediﬁcació de la Generalitat” es reﬂecteixen en l'Annex
adjunt.
4.- REQUISITS DELS PARTICIPANTS
Podrà presentar-se a la convocatòria qualsevol professional, empresa o unión d'empreses amb capacitat
d'obrar i que compte amb l'habilitació professional necessària del sector del disseny gràﬁc, amb personalitat
física o jurídica. Al moment de formalitzar el contracte sàrriá imprescindible, en tot cas, que es troben d'alta
en l'IAE i al corrent de les obligacions pertinents de la Seguretat Social i que no aquest́n incurses en alguna
de les causes de prohibició per a contractar previstes en el article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de
Contractes del Sector Público.
5. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ.
La selecció del professional o empresa que realitzarà l'encàrrec es durà a terme en dues fases. Una primera
en la qual serà un comité de selecció o jurat qui seleccione tres candidats entre tots els que s'hagen
presentat. Aquesta primera selecció es realitzarà sobre la base de criteris de qualitat. En una segona fase,
la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció resoldrà l'adjudicació del contracte entre les tres
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candidatures proposades pel comité o jurat. En aquest cas la selecció es farà sobre la base de criteris de
qualitat i preu.
Els detalls respecte al procediment s'exposen en els següents apartats.
6. FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES CANDIDATURES
Els professionals o empreses interessades a participar deuran presentar una candidatura (inscripció
gratuïta). Per a això han d'enviar la següent documentació en dos arxius pdf diferenciats:
- Dossier o book de treballs, que incloga un màxim de deu treballs especíﬁcs realitzats per la
persona o empresa que aquest́n relacionats amb l'objecte d'aquest encàrrec.
- Currículum personal o acreditació professional similar de l'empresa.
Tota la documentació es presentará en format digital (PDF) i s'enviará a la direcció electrònica:
dg_innovacionyarquitectura@gva.es, indicant en l'assumpte del missatge “Anomenada a projecte per al
disseny de la Guia Verda”. La recepció de la documentació requerida es conﬁrmará mitjançant justiﬁcant de
recepció.
Les consultes sobre el procés
dg_innovacionyarquitectura@gva.es
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de correu electrònic:

7. COMPOSICIÓ DEL COMITÉ DE SELECCIÓ O JURADO
La composició del comité o jurat de selecció serà la següent:
- Tres vocals professionals del disseny gràﬁc i/o la comunicació gràﬁca a proposta de laAssociació
de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana (ADCV).
- Dos vocals representants de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció de la
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.
-Secretaria: Actuará, amb veu però sense vot, la persona designada per Direcció General d'Innovació
Ecològica en la Construcció de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura
Bioclimàtica.
Cap membre del comité de selecció o jurat podrá tindre relació directa o estar involucrat amb les
candidatures presentades.
8. CONSTITUCIÓ I ACTUACIÓ DEL COMITÉ DE SELECCIÓ. CRITERIS D'AVALUACIÓ. SELECCIÓ I RESOLUCIÓ.
El Comité de Selecció o jurat es constituirà i reunirà el vaig donaŕa 20/5/20 i de les seues decisions s'alçará
acta.
En la primera fase del procediment, es comprovarán totes les candidatures presentades per a veriﬁcar
l'efectiu compliment de les condicions establides en les presents bases i, en conseqüència, pronunciar-se
sobre la seua admissió deﬁnitiva.
Seguidament, procedirà a la fallada de la convocatòria, a l'efecte de la qual valorará tant la qualitat dels
porta-folis de treballs de participants així com el seu currículum.
D'entre totes les candidatures, el comité o jurat seleccionará les tres que considere que són dt.́s adequades i
que reunisquen les millors qualitats per a la realizació del treball, per tant les que obtinguen la millor
puntuació. Els criteris de selecció seran els següents i s'assignarà la puntuació tal com s'exposa a
continuació:
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- Experiència en projectes similars………………………....Com a màxim s'atorgaran 15 punts.
- Qualitat en treballs desenvolupats………………………...Com a màxim s'atorgaran 15 punts.
- Originalitat i creativitat en els resultats………………….Com a màxim s'atorgaran 15 punts.
La puntuació màxima total d'aquesta primera fase serà de 45 punts.
La fallada del Comité de Selecció o jurat es farà públic en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i
Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i es comunicarà per correu electrònic als tres participants
seleccionats. La puntuació de cadascun dels participants es publicarà amb la resolució d’adjudicació del
contracte, al ﬁnalitzar la segona fase.
En la segona fase del procediment, una vegada seleccionades les tres candidatures, des de la Direcció
General d'Innovació Ecològica en la Construcció es detallará als professionals o empreses seleccionades, en
una sesió informativa, les especiﬁcacions tècniques necessàries per a la ejecució del treball, així com les
dates de lliurament i forma de pagament, a ﬁ que cadascuna de les candidatures present la seua oferta
econòmica.
La resolució d'adjudicació correspondrà a la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció i
recaurà sobre la candidatura, de les tres que hagen passat a la segona fase, que obtinga la millor puntuació.
La ponderació dels criteris d'adjudicació per a obtindre la puntuació ﬁnal correspondrà amb un 45 per cent
del total els criteris qualitatius (qualitat, experiència i originalitat) aplicats en la primera fase, i un 55 per cent
de total els criteris econòmics, sobre la base de l'oferta presentada.
La puntuació màxima total en la segona fase serà de 100 punts.
Juntament amb l'oferta econòmica els tres candidats hauran de presentar el model sobre empreses
pertanyents o no a un mateix grup empresarial i capacitat d'actuar que se'ls facilitarà.
La resolució d'adjudicació es farà pública en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria
d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica i es comunicarà per correu electrònic a l'adjudicatari.
El professional o empreses seleccionat per la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció
formalitzará el corresponent contracte d'acord amb les normes que s'apliquen per a la contratació pública.
La Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció podrà declarar deserta la convocatòria si ho
considera oportú.
9. FASES DE LA CONVOCATÒRIA
Aprovades la convocatòria i les bases que ens ocupen, es publicarán en la web de la ADCV i de la
Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.
Les candidatures podrán presentar-se des del 8/05/2020 ﬁns al 17/05/2020 a les 23.00.
El Comité de selecció o jurat es reunirà el vaig donaŕa 20/05/2020.
La resolució de la selecció del comité o jurat es publicará el 22/05/2020.
La reunió amb els candidats seleccionats sàrriá el 26/05/2020.
La presentació de la propostes econòmiques sàrriá el 29/05/2020.
La participació en aquesta convocatòria implica la plena aceptació d'aquestes bases.
10.- CONDICIONS PARTICULARS DEL CONTRACTE
Una vegada seleccionat el professional o l'empresa, es formalitzarà l'encàrrec exposat en les presents bases
mitjançant un contracte menor, en virtut l'article 118 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
11.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
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L'execució de l'encàrrec exposat en les presents bases serà de sis setmanes des de la resolució
d'adjudicació del contracte menor.
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