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Informe tècnic relatiu a l’expedient 1/2018, de la contractació del servei de 
neteja de l’institut Les Margues de Calldetenes 

 

Fets 
 
1. En la licitació per a la contractació del servei de neteja s’ha presentat 1 empresa. 
 
2. Els criteris que s’han aplicat per valorar-la són els següents: 

- Criteri 1: Mecanismes de supervisió dels treballs que cal fer, oferts per l’empresa, que garanteixin 
la realització correcta del servei: fins a 5 punts. 

- Criteri 2: Sistemes de verificació de la presència i assistència del personal: fins a 5 punts. 
- Criteri 3: Acreditació de poder tenir una resposta ràpida i efectiva davant d’emergències o 

situacions imprevistes: fins a 5 punts. 
- Criteri 4: Mesures d’eficiència en la substitució de les baixes laborals: fins a 5 punts. 
- Criteri 5: Major freqüència de les operacions que cal fer segons el calendari establert en el plec 

de prescripcions tècniques: fins a 6 punts. 
- Criteri 6: Prestacions addicionals a les descrites en el plec de prescripcions tècniques per a la 

realització del servei: fins a 9 punts 

 
3. La puntuació tècnica que han obtingut les empreses és la següent: 
 

Empresa 
Criteri 1, fins 
a 5 punts 

Criteri 2, fins 
a 5 punts 

Criteri 3, fins 
a 5 punts 

Criteri 4, fins 
a 5 punts 

Criteri 5, fins 
a 6 punts 

Criteri 6, fins 
a 9 punts 

Total (de 35) 

Netpuntnet SCP 5 5 5 5 2 2 24 

 
Comentaris: 
L’empresa ha presentat una memòria que descriu com prestaria el servei, amb la qual cosa ha estat 
puntuada amb la màxima puntuació en els primers 4 criteris perquè es presenten models de fitxes per 
justificar el control i supervisió dels treballs i els mecanismes de resolució de problemes, els quals 
permeten comprovar l’eficiència d’aquesta empresa. En els darrers dos criteris, s’ha puntuat amb 1 punt 
cadascuna de les millores tècniques proposades, perquè s’ha considerat que eren beneficioses per al 
centre. De fet, han de permetre tenir una major freqüència de la neteja de les escales interiors, del 
mobiliari, els equips audiovisuals i l’ascensor. 

 
 
Calldetenes, 22 de març de 2018 
 


