
DOCUMENTACIÓ SOBRE B

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER LA QUAL ES VALORA LA PROPOSTA
TÈCNICA  SEGONS  CRITERIS  D'ADJUDICACIÓ  PONDERABLES  MITJANÇANT  UN
JUDICI DE VALOR DEL SERVEI DE NETEJA DE L’INSTITUT VALL D’HEBRON

En l’acta públic d’obertura del SOBRE B realitzat a les 10:00 hores del dia 13 de desembre
del 2017, no s’ha constatat cap incidència respecte a les memòries i projectes tècnics. Les
dues ofertes presentades no superaven la limitació màxima de les 40 pàgines prescrites al
PCAP; i tampoc s’ha observat la inclusió dintre del Sobre B dels possibles imports de l’oferta
econòmica que haurien d’estar exclusivament dintre del Sobre C (proposta econòmica). 

Estudiades les propostes presentades relatives a la redacció d’una memòria i projecte tècnic
amb criteris ponderables mitjançant un judici de valor resulten les següents puntuacions:

Criteris
NDAVANT OHL-

INGESAN
1. Organització del treball de la neteja al centre:
1.a) Idoneïtat de la proposta de les rutes individuals de

treball diàries especificant els horaris i les freqüències
dels treballs

14 10

1.b) Explicitar l’elaboració d’un model organitzatiu integral
de realització de neteges a fons (treball d’especialistes)
a aplicar en el centre

9 4

1.c)  Idoneïtat  de  la  proposta  dels  mitjans  tècnics  a
disposició dels treballs de les Operàries del servei diari
i dels Especialistes

5 5

2. Idoneïtat de les propostes, de potencial aplicació al llarg
de la durada del contracte, per a la millora continua de la
prestació i qualitat del servei de neteja (5 propostes)

13 10,4

Total Memòria Tècnica 41,00 29,40

Barcelona, tretze de desembre del dos mil disset

President de la Mesa de Contractació Secretària
Jordi Comellas Blanchart Purificación Silva Iglesias

Vocal 1 Vocal 2
Luz Marina Cruz Rocha María Antonia Bienvenido Domínguez
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