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                           INS DE LA ROCA
         LA ROCA DEL VALLÈS

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

A) Proposta econòmica: fins a 70 punts

La formula que s’aplica per valorar el preu ( IVA exclòs), és la següent:

               Mitjana dels preus de l’oferta més econòmica   
   ______________________________________________      X    70 

         
 Mitjana dels preus de l’oferta a valorar

b) Planificació del servei  : fins a 32 punts, d’acord amb els següents barems:

B.1 Organització dels treballs a realitzar, oferts per l’empresa, que garanteixin la correcta realització del servei
(fins a 20 punts):

 B.1.1 Descripció del pla de neteja: 5 punts
B.1.2 Organització del servei: 5 punts

                           B.1.3 Pla de subministrament i logística amb els proveïdors: 5 punts
                           B.1.4 Descripció de la gestió de residus i reciclatge: 5 punts

B.2 Elements oferts pel licitador acreditatius d’una major qualitat del servei a realitzar, que siguin considerats
d’interès per a l’administració (fins a 12 punts):

B.2.1 Productes de  circuit curt, en termes de percentatge sobre el total de productes: 2,5 punts.
B.2.2 Productes de temporada, en termes de percentatge sobre el total de productes: 2,5 punts.
B.2.3 Productes de qualitat diferenciada, en termes de percentatge sobre el total de productes:
         2,5 punts.
B.2.4 Productes ecològics, en termes de percentatge sobre el total de productes: 2,5 punts.
B.2.5 Productes integrals i sense gluten:1 punt.
B.2.6 Informació al públic sobre els productes (composició,calories, greixos,vitamines...): 1 punt.

C)  Millores tècniques: prestacions addicionals a les descrites en el Plec de prescripcions tècniques per a la
realització del servei: fins a 4 punts. 

C.1 Disponibilitat de forn microones i/o altres aparells per escalfar aliments: 1 punt.
C.2 Disponibilitat de mostradors refrigerats: 1 punt.
C.3 Equipaments de cuina: 1 punt.
C.4 Altres  millores tècniques: 1 punt.

En el supòsit que dues o més proposicions es determinin com a més avantatjoses, tindrà preferència en
l’adjudicació del contracte la proposició que hagi obtingut una major puntuació en l’apartat “Elements oferts
acreditatius d’una major qualitat”.

D)  Altres aportacions: aportacions personals i de servei que suposin una possible millora en el servei: fins a 3
punts

D.1 Experiència en el sector: 1 punt
D.2 Garantia de prestació del servei en cas de malaltia o altra: 1 punt
D.3 Valoració d’anys anteriors en el centre i satisfacció del servei: 1 punt
D.4 Altres: 1 punt

En  el  supòsit  que  dues  o  més  proposicions  es  determinin  com  a  més  avantatjoses,  tindrà  preferència  en
l’adjudicació del contracte la proposició que hagi obtingut una major puntuació en l’apartat “Elements oferts
acreditatius d’una major qualitat”.
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