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Ponència tècnica
El dia 18 de juny de 2020, es reuneix la ponència tècnica, nomenada per la mesa de contractació de l’Acord
marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 2018.04) i integrada per:
- Sra. Anna Balcells, cap de l’àmbit de parcs i jardins de l’Ajuntament de Rubí.
- Sr. Eduard Fernández, director d’operacions de Cementiris de Barcelona.
- Sr. Àlex Tarroja Piera, tècnic jurista dels Serveis Jurídics de l’ACM.
Un cop constituïda la ponència tècnica i amb l’objectiu d’informar i assistir a la Mesa de contractació als
efectes de valorar les proposicions tècniques presentades en els diferents lots, els membres de la mesa
procedeixen a acreditar la presentació dels documents requerits a la clàusula 17 i 18 del PCAP i a la
consideració i valoració de les proposicions tècniques d’acord amb els criteris d’adjudicació avaluables a
partir d’un judici de valor, tot redactant el present:
INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS TÈCNIQUES PRESENTADES A LA LICITACIÓ DE
L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE MAQUINÀRIA TÈCNICA I ELEMENTS DE TRANSPORT I DE
SERVEIS DE MANTENIMENT AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. núm. 2018.04)
La ponència tècnica es reuneix per valorar les diferents ofertes presentades a la licitació de l’Acord marc de
subministrament de maquinària tècnica i elements de transports i de serveis de manteniment amb destinació
a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.04) per tal d’avaluar si aquestes donen compliment a les
prescripcions tècniques fixades al Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT) i per puntuar i avaluar
les proposicions d’acord amb els criteris de valoració subjectes a un judici de valor i puntuació fixats a la
clàusula 18 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (en endavant PCAP) de l’Acord marc en qüestió.
De la documentació presentada en el sobre B d’aquesta licitació per les diferents empreses, fou necessari
sol·licitar alguns aclariments, els quals han estat degudament atesos i esmenats dintre del termini conferit i
d’acord amb el detall que segueix:
- En data 12/06/2020 i dins del termini conferit, l’empresa KARCHER SA, va presentar una comunicació per la
que posava en coneixement d’aquest Consorci els aclariments següents:
a) L’empresa confirma que les màquines, relatives al lot 3 i 45, tenen una capacitat de 310 litres,
complint per tant amb les prescripcions tècniques.
b) Aporta documentació relativa a l’assegurança i el document del fabricant sobre el manteniment
preventiu, en relació a les proposicions dels lots 45 i 46.
- En data 11/06/2020 i dins del termini conferit, l’empresa DEXTRON SA, va presentar una comunicació per la
que posava en coneixement d’aquest Consorci els aclariments següents:
a) Acredita que, en relació a la proposició del lot 37, la màquina té un pes de 3,1 kg, tant en un
document propi com en un catàleg.
- En data 12/06/2020 i dins del termini conferit, CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU, va presentar una
comunicació per la que posava en coneixement d’aquest Consorci els aclariments següents:
a) Aporta documentació relativa a l’assegurança en relació a les proposicions dels lots 43, 45 i 46.
- En data 15/06/2020 i dins del termini conferit, l’empresa CRONORENT SL, va presentar una comunicació per
la que posava en coneixement d’aquest Consorci els aclariments següents:
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a) Aporta documentació relativa a l’assegurança i document del fabricant sobre el manteniment
preventiu, pel que fa a les proposicions dels lots 55, 56, 58, 59, 60 i 62.
- En data 15/06/2020 i dins del termini conferit, l’empresa RENAULT RETAIL GROUP BARCELONA SA, va
presentar una comunicació per la que posava en coneixement d’aquest Consorci els aclariments següents:
a) Declara que la revisió de caràcter obligatori segons el PPT està inclosa en la seva proposició,
relativa al lot 11.
- En data 15/06/2020 i dins del termini conferit, l’empresa TRANSTEL SA, va presentar una comunicació per la
que posava en coneixement d’aquest Consorci els aclariments següents:
a) Aporta document del fabricant sobre el manteniment preventiu, pel que fa a les proposicions dels
lots 45, 46, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61 i 62.
b) Aporta detall sobre la transformació a grua del vehicle relatiu a la proposició del lot 62.
c) Aporta documentació relativa a l’assegurança pel que fa als lots 45, 46, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 59,
60, 61 i 62.
- En data 15/06/2020 i dins del termini conferit, l’empresa ALD AUTOMOTIVE SAU, va presentar una
comunicació per la que posava en coneixement d’aquest Consorci els aclariments següents:
a) Aporta documentació relativa a l’assegurança i document del fabricant sobre el manteniment
preventiu, pel que fa a les proposicions des lots 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 i 59
b) Declara que la revisió de caràcter obligatori segons el PPT està inclosa en la seva proposició,
relativa al lot 51.
Seguidament, es detalla l’avaluació i la puntuació de les proposicions d’acord amb els criteris subjectes a un
judici de valor, d’acord amb els criteris fixats a la clàusula 18a del PCAP.
Lot 01. Escombradora vial petita
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
Pel que fa a la proposició presentada per l’empresa KARCHER SA, segons la documentació aportada, la
proposició no compleix amb les prescripcions mínimes del PPT, atès que declara una càrrega útil d’ 1m3,
mentre al PPT s’indicava un interval d’ 1,5 a 1,7 m3, per la qual cosa aquesta ponència proposa l’exclusió
d’aquesta empresa pel que fa a la proposició del lot 01.
LOT 01 – Escombradora vial petita
KARCHER SA

GRAU, MAQUINÀRIA
I SERVEI INTEGRAL
SA

AEBI SCHMIDT
IBERICA SA

Model

KARCHER MC130
PLUS

HAKO 1600

SCHMIDT MULTIGO
150

Compleix prescripcions del PPT (Sí/No,
motius)

No, segons la
documentació que
presenta. Declara
càrrega útil d’1 m3,
quan al ppt
s'indicava un interval
de 1,5 a 1,7 m3.

Si, segons la
documentació que
presenta

Si, segons la
documentació que
presenta
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CRITERIS I SUBCRITERIS DE VALORACIÓ
SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina, desplaçament i mà
d'obra, sense cost, al final del període de
garantia
(5 punts)
3. Formació de la persona operària
(9 punts)

Pla de treball

Puntuació (fins 2p)
4. Difusió dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6 punts)

Es proposa rebutjar
la proposta

Es proposa acceptar
la proposta

Es proposa acceptar
la proposta

No es valora

5

5

No es valora

5

5

No es valora

9

9

No es valora

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten, tot i que
l'explicació queda
confusa en alguns
punts, per la pròpia
forma d'explicar-ho
en el document que
es presenta.

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten, de forma
clara i
esquematitzada.

No es valora

Proposta
catàleg

No es valora

Puntuació (fins 2p)

No es valora

Canal
comunicació
específic
Puntuació (fins 2p)
TOTAL PUNTUACIÓ

1,8
Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten de forma
clara i precisa, no
obstant no
s'identifica el lloc o
espai a on hi aniria el
preu
1,9

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten de forma
clara i precisa

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten de forma
clara i precisa

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten de forma
clara i precisa

No es valora

2

2

No es valora

2

2

No es valora

24,7

25

Lot 02. Escombradora vial elèctrica mitjana
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 02 – Escombradora vial elèctrica mitjana

DULEVO D.ZERO2

AEBI SCHMIDT
IBERICA SA
E SWINGO 200 PLUS

Si, segons la
documentació que
presenta

Si, segons la
documentació que
presenta

Es proposa acceptar
la proposta

Es proposa acceptar
la proposta

DULECENTRE SA
Model

Compleix prescripcions del PPT (Sí/No,
motius)
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CRITERIS I SUBCRITERIS DE VALORACIÓ
SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina, desplaçament i mà
d'obra, sense cost, al final del període de
garantia
(5 punts)

5

5

5

5

9

9

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten, de forma
clara i
esquematitzada.

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten, de forma
clara i
esquematitzada.

2

2

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten de forma
clara i precisa.
Presenten dos
documents, un tècnic
de la màquina i un
altre més comercial
amb preus

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten de forma
clara i precisa

Puntuació (fins 2p)

2

2

Canal
comunicació
específic

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten de forma
clara i precisa

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten de forma
clara i precisa

Puntuació (fins 2p)

2

2

25

25

3. Formació de la persona operària
(9 punts)

Pla de treball

Puntuació (fins 2p)

4. Difusió dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6 punts)

Proposta
catàleg

TOTAL PUNTUACIÓ

Lot 03. Escombradora vial mitjana
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.

LOT 03 – Escombradora vial mitjana

Model

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

ROS ROCA S.A.

DULOCENTRE SA

KARCHER SA

GRAU,
MAQUINÀRIA I
SERVEI INTEGRAL
SA

BUCHER CITY CAT
2020 SL Euro 6

DULEVO 2000 SKY
EURO 6C

MC 250

Hako CM 2200

DULEVO 2000 SKY
EURO 6C

Si, segons la
documentació que
presenta

Si, segons la
documentació que
presenta, i tenint
en compte
l’aclariment
efectuat

Si, segons la
documentació que
presenta

Si, segons la
documentació que
presenta

Si, segons la
documentació que
presenta

AEBI SCHMIDT
IBERICA SA
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Es proposa acceptar
la proposta

Es proposa acceptar
la proposta

Es proposa
acceptar la
proposta

Es proposa
acceptar la
proposta

Es proposa acceptar
la proposta

1. Sistema antirobatori
(5 punts)

5

5

0

5

5

2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)

5

5

5

5

5

3. Formació de la persona
operària
(9 punts)

9

9

9

9

9

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten, de forma
clara i
esquematitzada.

2

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

TOTAL
PUNTUACIÓ

Pla de
treball

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten, de forma
clara i explicada
ampliament

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten, de forma
clara i
esquematitzada.

No en presenten

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten, tot i que
l'explicació queda
confusa en alguns
punts, per la pròpia
forma d'explicar-ho
en el document que
es presenta.

Puntuació (fins
2p)

2

2

0

1,8

Proposta
catàleg

Presenten dos
Identifiquen tots els
propostes de
Identifiquen tots els
Identifiquen tots els
punts que es
catàlegs genèrics,
punts que es
punts que es
sol.liciten de forma amb les dades de la
sol.liciten de forma
sol.liciten de forma
clara i precisa.
màquina que fan
clara i precisa, no
clara i precisa, no
Presenten dos
proposta. No
obstant no
obstant no
documents, un tècnic apareixen persones
s'identifica el lloc o
s'identifica el lloc o
de la màquina i un
de contacte ni
espai a on hi aniria el
espai a on hi aniria
altre més comercial espai a on es pugui
preu
el preu
amb preus
idenficar hi pugui
anar el preu.

Puntuació (fins
2p)

1,9

2

Canal
comunicació
específic

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten de forma
clara i precisa

Puntuació (fins
2p)

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten de forma
clara i precisa

1,5

1,9

2

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten de forma
clara i precisa

No en presenten

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten de forma
clara i precisa

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten de forma
clara i precisa

2

2

0

2

2

24,9

25

15,5

24,7

25
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Lot 04. Escombradora vial gran
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 04 – ESCOMBRADORA VIAL GRAN
ROS ROCA S.A.

DULOCENTRE SA

KARCHER SA

AEBI SCHMIDT
IBERICA SA

BUCHER CITY CAT
5006 SL E6

DULEVO 6000
REVOLUTION EURO
6C

MCM 600

SCHMIDT CLEANGO
500

Si, segons la
documentació que
presenta

Si, segons la
documentació que
presenta

Es proposa acceptar
la proposta

Es proposa acceptar
la proposta

1. Sistema antirobatori
(5 punts)

5

5

0

5

2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)

5

5

5

5

3. Formació de la persona
operària
(9 punts)

9

9

9

9

Pla de
treball

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten, de forma
clara i explicada
ampliament

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten, de forma
clara i
esquematitzada.

No en presenten

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten, de forma
clara i
esquematitzada.

Puntuació (fins
2p)

2

2

0

2

Model

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

Si, segons la
Si, segons la
documentació que documentació que
presenta
presenta
Es proposa
Es proposa acceptar
acceptar la
la proposta
proposta

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)
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Proposta
catàleg

Presenten dos
catàlegs. Un és de
la màquina "ISAL
6000" que no
s'analitza ja que
tot i que
s'identifica el logo
Identifiquen tots els
Identifiquen tots els
de la marca, no es
punts que es
punts que es
pot comprovar que
sol.liciten de forma
correspongui amb Identifiquen tots els
sol.liciten de forma
clara i precisa.
clara i precisa, no
el model que
punts que es
Presenten dos
obstant no
presenten. El
sol.liciten de forma
documents, un tècnic
segón catàleg amb
clara i precisa
s'identifica el lloc o
de la màquina i un
espai a on hi aniria el
les dades de la
altre més comercial
preu
màquina que fan
amb preus
proposta. No
apareixen
persones de
contacte ni espai a
on es pugui
idenficar hi pugui
anar el preu.

Puntuació (fins
2p)

1,9

2

Canal
comunicació
específic

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten de forma
clara i precisa

Puntuació (fins
2p)
TOTAL
PUNTUACIÓ

1,5

2

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten de forma
clara i precisa

No en presenten

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten de forma
clara i precisa

2

2

0

2

24,9

25

15,5

25

Lot 05. Fregadora de conductor acompanyant a bateries
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.

LOT 05 – FREGADORA DE CONDUCTOR ACOMPANYANT A BATERIES

Model

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

KRÜGER
TECHNOLOGY SL

DULOCENTRE SA

ARSIT CLEANING
MACHINES SL

OVERLIM SA

KLF50BBCTR

DULEVO BOOST 50.5
BT

FIMAP IMX BT

FIMAP IMX BT

Si, segons la
documentació que
presenta

Si, segons la
documentació que
presenta

Es proposa acceptar
la proposta

Es proposa acceptar
la proposta

Si, segons la
documentació que
presenta
Es proposa
acceptar la
proposta

Si, segons la
documentació que
presenta
Es proposa
acceptar la
proposta
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CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)

5
5
5
5
Com a criteri tècnic, es considera que un sistema de clàusor o clau és un sistema
antirobatori, ja que sense la clau no es pot fer servir la màquina. La consideració
s'aplica en aquest lot.

2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)

5

5

5

5

3. Formació de la persona
operària
(9 punts)

9

9

9

9

Pla de
treball

No en presenten

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten, de forma
clara i
esquematitzada.

No en presenten

No en presenten

Puntuació (fins
2p)

0

2

0

0

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

TOTAL
PUNTUACIÓ

Presenta una
proposta de catàleg
específic de la
màquina que
presenta, amb
Identifiquen tots els
informació molt
punts que es
clara i visual. No
presenta espai pel
sol.liciten de forma
clara i precisa.
preu adjudicat, ni
Presenten dos
dades de contacte a
documents, un tècnic Catalunya o l'Estat
de la màquina i un
espanyol (sí de la
altre més comercial
seu d'Itàlia), ni
amb preus
persona de
contacte. Aporten
un manual
d'instruccions que
no es valora, ja que
no es demana.

Proposta
catàleg

Presenten un
catàleg-presentació
general de l'empresa
i citen màquines de
forma general. No hi
ha dades de
contacte. També un
catàleg del producte
amb les
característiques
bàsiques, sense espai
per preu ni dades de
contacte

Puntuació (fins
2p)

1

2

1,5

0

Canal
comunicació
específic

No en presenten

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten de forma
clara i precisa

No en presenten

No en presenten

Puntuació (fins
2p)

0

2

0

0

20

25

20,5

19

No en presenten
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Lot 06. Fregadora de conductor assegut a bateries
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.

LOT 06 – FREGADORA DE CONDUCTOR ASSEGUT A BATERIES

Model

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

KRÜGER
TECHNOLOGY SL

DULOCENTRE SA

OVERLIM SA

KF6580BBC

DULEVO BOOST
110.6 BT

MMG PLUS

Si, segons la
documentació que
presenta

Si, segons la
documentació que
presenta

Es proposa acceptar
la proposta

Es proposa acceptar
la proposta

5

5

Si, segons la
documentació
que presenta
Es proposa
acceptar la
proposta

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR

1. Sistema antirobatori
(5 punts)

5

Com a criteri tècnic, es considera que un sistema de clàusor o
clau és un sistema antirobatori, ja que sense la clau no es pot
fer servir la màquina. La consideració s'aplica en aquest lot.

2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)

5

5

5

3. Formació de la persona
operària
(9 punts)

9

9

9

Pla de
treball

No en presenten

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten, de forma
clara i
esquematitzada.

No en presenten

Puntuació (fins
2p)

0

2

0

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

Proposta
catàleg

Presenten una
proposta de catàlegpresentació general Identifiquen tots els
de l'empresa i citen
punts que es
màquines de forma
sol.liciten de forma
general. No hi ha
clara i precisa.
dades de contacte..
Presenten dos
També un catàleg
documents, un
del producte amb les tècnic de la màquina
característiques
i un altre més
bàsiques, sense
comercial amb preus
espai per preu ni
dades de contacte

No en presenten
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Puntuació (fins
2p)

1

2

0

Canal
comunicació
específic

No en presenten

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten de forma
clara i precisa

No en presenten

Puntuació (fins
2p)

0

2

0

20

25

19

TOTAL
PUNTUACIÓ

Lot 07. Escombradora-aspiradora de conductor acompanyant a bateries
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.

LOT 07 – ESCOMBRADORA-ASPIRADORA DE CONDUCTOR ACOMPANYANT A BATERIES

Model

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

KRÜGER
TECHNOLOGY SL

DULOCENTRE SA

OVERLIM SA

11B501ET

WAVE 52

FIMAP 50 BT

Si, segons la
documentació que
presenta

Si, segons la
documentació que
presenta

Es proposa acceptar
la proposta

Es proposa acceptar
la proposta

Si, segons la
documentació
que presenta
Es proposa
acceptar la
proposta

5

5

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR

1. Sistema antirobatori
(5 punts)
3. Formació de la persona
operària
(9 punts)
4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

5

Com a criteri tècnic, es considera que un sistema de clàusor o
clau és un sistema antirobatori, ja que sense la clau no es pot
fer servir la màquina. La consideració s'aplica en aquest lot.
9

9

9

Pla de
treball

No en presenten

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten, de forma
clara i
esquematitzada.

No en presenten

Puntuació (fins
2p)

0

2

0
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Proposta
catàleg

Presenten una
proposta de catàlegpresentació general Identifiquen tots els
de l'empresa i citen
punts que es
màquines de forma
sol.liciten de forma
general. No hi ha
clara i precisa.
dades de contacte..
Presenten dos
També un catàleg
documents, un
del producte amb les tècnic de la màquina
característiques
i un altre més
bàsiques, sense
comercial amb preus
espai per preu ni
dades de contacte

Puntuació (fins
2p)

No en presenten

1

2

0

Canal
comunicació
específic

No en presenten

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten de forma
clara i precisa

No en presenten

Puntuació (fins
2p)

0

2

0

15

20

14

TOTAL
PUNTUACIÓ

Lot 08. Vehicle elèctric per a brigada
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per l’empresa admesa en aquest lot, i es proposa la
puntuació de la seva proposició en base als criteris sotmesos a un judici de valor.

LOT 08 – VEHICLE ELÈCTRIC PER A BRIGADA

Model

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

GRAU,
MAQUINÀRIA I
SERVEI
INTEGRAL SA
Goupil G4
Si, segons la
documentació
que presenta
Es proposa
acceptar la
proposta

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)

5

2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)

5
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3. Formació de la persona
operària
(9 punts)

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

9

Pla de
treball

Identifiquen tots
els punts que es
sol.liciten, tot i
que l'explicació
queda confusa
en alguns punts,
per la pròpia
forma d'explicarho en el
document que
es presenta.

Puntuació (fins
2p)

1,8

Proposta
catàleg

Identifiquen tots
els punts que es
sol.liciten de
forma clara i
precisa, no
obstant no
s'identifica el lloc
o espai a on hi
aniria el preu

Puntuació (fins
2p)

1,9
Identifiquen tots

Canal
els punts que es
sol.liciten de
comunicació
forma clara i
específic
precisa
Puntuació (fins
2p)
TOTAL
PUNTUACIÓ

2
24,7

Lot 09. Vehicle porta implements
No s’ha presentat cap proposició en aquest lot, dintre del termini de presentació d’ofertes.

Lot 10. Vehicle furgoneta eléctrica petita (furgó)
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per l’empresa admesa en aquest lot, i es proposa la
puntuació de la seva proposició en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 10 - VEHICLE FURGONETA ELÈCTRICA PETITA (FURGÓ)
ROMAUTO GRUP DE
CONCESSIONARIS SL
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NISSAN Env200 CONFORT
40KW FURGO

Model

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

Si, segons la documentació que
presenta
Es proposa acceptar la
proposta

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)

5

2. Revisió del vehicle, sense
cost, al final de període de
garantia
(5 punts)

5

3. Formació de la persona
operària
(9 punts)

9

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

TOTAL
PUNTUACIÓ

Pla de
treball

Identifiquen tots els punts que
es sol.liciten, tot i que
l'explicació queda confusa en
alguns punts, per la pròpia
forma d'explicar-ho en el
document que es presenta.

Puntuació (fins
2p)

1,8

Proposta
catàleg

Identifiquen tots els punts que
es sol.liciten de forma clara i
precisa, no obstant no
s'identifica el lloc o espai a on hi
aniria el preu

Puntuació (fins
2p)

1,8

Canal
comunicació
específic

Identifiquen tots els punts que
es sol.liciten de forma clara i
precisa

Puntuació (fins
2p)

2
24,6

Lot 11. Vehicle furgoneta elèctrica petita (furgoneta)
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per l’empresa admesa en aquest lot, i es proposa la
puntuació de la seva proposició en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
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LOT 11 - VEHICLE FURGONETA ELÈCTRICA PETITA (FURGONETA)
RENAULT RETALIL GROUP
BARCELONA SA
Model

RENAULT KANGOO ZE

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

Si, segons la documentació que
presenta, i tenint en compte
l’aclariment efectuat
Es proposa acceptar la proposta

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)

5

2. Revisió del vehicle, sense
cost, al final de període de
garantia
(5 punts)

0

3. Formació de la persona
operària
(9 punts)

5

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

Pla de
treball

No en presenta

Puntuació (fins
2p)

0

Proposta
catàleg

No en presenta

Puntuació (fins
2p)

0

Canal
comunicació
específic

No en presenta

Puntuació (fins
2p)

0

TOTAL
PUNTUACIÓ

10

Lot 12. Vehicle furgoneta dièsel petita
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
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LOT 12 – VEHICLE FURGONETA DIÈSEL PETITA
COVESA VEHÍCULOS SL

ROMACAR ABS SL

RENAULT RETAIL
GROUP BARCELONA
SA

FORD TRANSIT CONNECT VAN

FORD COURIER VAN
TREND

DACIA DOKKER VAN
ESSENTIAL

Si, segons la documentació que
presenta

Si, segons la
documentació que
presenta

Si, segons la
documentació que
presenta

Es proposa acceptar la proposta

Es proposa acceptar
la proposta

Es proposa acceptar
la proposta

1. Sistema antirobatori
(5 punts)

5

5

5

2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)

0

5

0

3. Nivell d'emissions inferiors
(un 10%)
(9 punts)

0

9

5

Pla de
treball

Cita un seguit d'accions, no determina
la persona responsable o l'àrea, així
com marca data d'inici que s'enten com
una informació exemple. Ho presenta
de forma que no és clara i de dificultat
d'apliació pràctica

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten, tot i que
l'explicació queda
confusa en alguns
punts, per la pròpia
forma d'explicar-ho
en el document que
es presenta.

No en presenta

Puntuació (fins
2p)

1

1,8

0

Model

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)
CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

15

C. València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
Fax 93 216 02 86
ccdl@ccdl.cat

Proposta
catàleg

Presenten un full amb un grup de
vehicles com na proposta de catàleg, a
on s'identica l'empresa i la marca. En
aquest exemple o esborrany manca
identificar explícitament el vehicle
adjudicat (es veu una "foto de grup o
gamma"), ni les característiques.
Tampoc la persona de contacte i espai
per preus. En global es considera amb
la següent puntuació.

Presenta un catàleg
per a un grup de
vehicles, de diferents
fulles a on a
l'exemple o
esborrany presenten
la possibilitat de
diferents objectes
adjudicats, sense
especificar dades,
però si les avantatges
de la central de
compres, com a
informació
complementària. No
s'ientifica espai per
preu, dades de
contacte, opcions,
tot i que la
presentació (com un
petit dossier) facilita
la claredat en la
informació y la
comprensió.

No en presenta

Puntuació (fins
2p)

0,5

1

0

Canal
comunicació
específic

Identifiquen tots els punts que es
sol.liciten de forma clara i precisa

Identifiquen tots els
punts que es
sol.liciten de forma
clara i precisa

No en presenta

Puntuació (fins
2p)

2

2

0

8,5

23,8

10

TOTAL
PUNTUACIÓ

Lot 13. Vehicle furgoneta híbrida gran
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 13 – VEHICLE FURGONETA HÍBRIDA GRAN
Model

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

COVESA VEHÍCULOS SL

ROMACAR ABS SL

FORD TRANSIT VAN MEHV

FORD TRANSIT VAN MEHV

Si, segons la documentació que
presenta

Si, segons la documentació
que presenta

Es proposa acceptar la
proposta

Es proposa acceptar la
proposta
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CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)

5

5

2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)

0

5

0

0

Pla de
treball

Cita un seguit d'accions, no
determina la persona
responsable o l'àrea, així com
marca data d'inici que s'enten
com una informació exemple.
Ho presenta de forma que no
és clara i de dificultat d'apliació
pràctica

Identifiquen tots els punts que
es sol.liciten, tot i que
l'explicació queda confusa en
alguns punts, per la pròpia
forma d'explicar-ho en el
document que es presenta.

Puntuació (fins
2p)

1

1,8

Proposta
catàleg

Presenten un full amb un grup
de vehicles com a una proposta
de catàleg, a on s'identica
l'empresa i la marca. En aquest
exemple o esborrany manca
identificar explícitament el
vehicle adjudicat (es veu una
"foto de grup o gamma"), ni les
característiques. Tampoc la
persona de contacte i espai per
preus. En global es considera
amb la següent puntuació.

Presenta una proposta de
catàleg per a un grup de
vehicles, de diferents fulles a
on a l'exemple o esborrany
presenten la possibilitat de
diferents objectes adjudicats,
sense especificar dades, però
si les avantatges de la central
de compres, com a informació
complementària. No s'ientifica
espai per preu, dades de
contacte, opcions, tot i que la
presentació (com un petit
dossier) facilita la claredat en
la informació y la comprensió.

Puntuació (fins
2p)

0,5

1

Canal
comunicació
específic

Identifiquen tots els punts que
es sol.liciten de forma clara i
precisa

Identifiquen tots els punts que
es sol.liciten de forma clara i
precisa

Puntuació (fins
2p)

2

2

8,5

14,8

3. Càrrega de bateries "híbrid

endollable"
(9 punts)

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

TOTAL
PUNTUACIÓ
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Lot 14. Vehicle furgoneta dièsel gran
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 14 – VEHICLE FURGONETA DIÈSEL GRAN

Model

ROMAUTO GRUP
CONCESSIONARIS SL

RENAULT RETAIL GROUP
BARCELONA SA

EXCLUSIVAS PONT
SA

NISSAN NV300 L2 H1 CONFORT

RENAULT TRAFFIC FURGON L2
H1 BLUE

CITROEN JUMPER
BLUEHDi 120 S&S L2
H2

Si, segons la documentació
que presenta

Si, segons la
documentació que
presenta

Es proposa acceptar la
proposta

Es proposa acceptar
la proposta

Si, segons la documentació que
presenta
Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)
Es proposa acceptar la
proposta
CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)

5

5

0

2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)

5

0

5

3. Nivell d'emissions inferiors
(un 10%)
(9 punts)

9

9

0

Pla de
treball

Identifiquen tots els punts que
es sol.liciten, tot i que
l'explicació queda confusa en
alguns punts, per la pròpia
forma d'explicar-ho en el
document que es presenta.

No en presenta

Tot i que indiquen a
l'annex que aporta
aquesta informació,
no en presenta

Puntuació (fins
2p)

1,8

0

0

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)
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Proposta
catàleg

Identifiquen tots els punts que
es sol.liciten de forma clara i
precisa, no obstant no
s'identifica el lloc o espai a on
hi aniria el preu

No en presenta

Tot i que indiquen a
l'annex que sí
aporten la memòria
de difussió, no consta
cap document que ho
desenvolupi.
Acompanyen una
fitxa tècnica amb les
característiques
tècniques de
diferents models
(motorització, mides,
acabats) que es
considera que és la
de comprobació de
dades i no una
proposta de catàleg
per a la difussió.

Puntuació (fins
2p)

1,8

0

0

Canal
comunicació
específic

Identifiquen tots els punts que
es sol.liciten de forma clara i
precisa

No en presenta

Tot i que indiquen a
l'annex que aporta
aquesta informació,
no en presenta

Puntuació (fins
2p)

2

0

0

24,6

14

5

TOTAL
PUNTUACIÓ

Lot 15. Vehicle (camionet) de menys de 3500 kg xassís
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 15 – VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG XASSÍS

Model

ROMAUTO GRUP
CONCESSIONARIS SL
ISUZU MODEL L35 F

Si, segons la documentació
que presenta
Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)
Es proposa acceptar la
proposta

TALLERES AUTOLICA SA

BILBOTRUCK SL

FUSO CANTER 3S13

ISUZU MODEL L35 F

Si, segons la
documentació que
presenta

Si, segons la
documentació que
presenta

Es proposa acceptar la
proposta

Es proposa acceptar la
proposta

5

5

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)

5
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2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)

5

5

5

3. Sensors d’aparcament i
maniobres (davant i darrera)
(4 punts)

4

0

4

4. Formació de la persona
operària
(5 punts)

5

5

5

Pla de
treball

Identifiquen tots els punts
que es sol.liciten, tot i que
l'explicació queda confusa
en alguns punts, per la
pròpia forma d'explicar-ho
en el document que es
presenta.

Tot i que indiquen a
l'annex que sí aporten la
memòria de difussió, no
consta cap document que
ho desenvolupi

En el document que
aporten, no s'identifica
cap apartat que
desenvolupi un pla de
treball tal com es descriu
al PCAP

Puntuació (fins
2p)

1,8

0

0

5. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

Proposta
catàleg

Identifiquen tots els punts
que es sol.liciten de forma
clara i precisa, no obstant
no s'identifica el lloc o
espai a on hi aniria el preu

Puntuació (fins
2p)

1,8

0

1,5

Tot i que indiquen a
l'annex que sí aporten la
memòria de difussió, no
consta cap document que
ho desenvolupi

Identifiquen tots els punts
que es sol.liciten de forma
clara i precisa

2

0

2

24,6

15

18,5

Canal
Identifiquen tots els punts
comunicació que es sol.liciten de forma
clara i precisa
específic
Puntuació (fins
2p)
TOTAL
PUNTUACIÓ

Com a proposta de catàleg
presenten una fitxa
Tot i que indiquen a
tècnica del vehicle o una
l'annex que sí aporten la
simulació de pressupost.
memòria de difussió, no
Explica l'objecte adjudicat,
consta cap document que
les característiques, preu,
ho desenvolupi.
per no les persones de
Acompanyen un catàleg
contacte. Tal com
general del producte fitxa
s'especifica, també per a la
tècnica amb les
valoració d'aquest apartat,
característiques tècniques,
la informació es presenta
que és la de comprobació
de manera una mica
de dades i no una proposta
confusa i amb dificultat,
de catàleg per a la difussio
en alguns punts. Per tant,
ja que no detalla el que es
valorant en global la
descriu en aquest punt de
documentació, es fa la
la difussió de l'Acord marc.
proposta de valoració
global

Lot 16. Vehicle (camionet) de menys de 3500 kg amb caixa oberta
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
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LOT 16 – VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA
ROMAUTO GRUP
CONCESSIONARIS SL
ISUZU MODEL L35 F

TALLERES AUTOLICA SA

BILBOTRUCK SL

FUSO CANTER 3S13

ISUZU MODEL L35 F

Si, segons la documentació
que presenta

Si, segons la documentació
que presenta

Si, segons la documentació que
presenta

Es proposa acceptar la
proposta

Es proposa acceptar la
proposta

Es proposa acceptar la
proposta

1. Sistema antirobatori
(5 punts)

5

5

5

2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)

5

5

5

3. Sensors d’aparcament i
maniobres (davant i darrera)
(4 punts)

4

0

4

4. Formació de la persona
operària
(5 punts)

5

5

5

Model

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR

Pla de
treball

Identifiquen tots els punts
que es sol.liciten, tot i que
l'explicació queda confusa
en alguns punts, per la
pròpia forma d'explicar-ho
en el document que es
presenta.

Puntuació (fins
2p)

1,8

5. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

Proposta
catàleg

Identifiquen tots els punts
que es sol.liciten de forma
clara i precisa, no obstant
no s'identifica el lloc o
espai a on hi aniria el preu

Puntuació (fins
2p)

1,8

Tot i que indiquen a l'annex En el document que aporten, no
s'identifica cap apartat que
que sí aporten la memòria de
difussió, no consta cap
desenvolupi un pla de treball tal
com es descriu al PCAP
document que ho desenvolupi

0

0

Tot i que indiquen a l'annex
Com a proposta de catàleg
que sí aporten la memòria de presenten una fitxa tècnica del
difussió, no consta cap
vehicle o una simulació de
pressupost. Explica l'objecte
document que ho
desenvolupi. Acompanyen un adjudicat, les característiques,
catàleg general del producte
preu, per no les persones de
contacte. Tal com s'especifica,
fitxa tècnica amb les
característiques tècniques,
també per a la valoració
que és la de comprobació de
d'aquest apartat, la informació
dades i no una proposta de
es presenta de manera una
catàleg per a la difussio ja que mica confusa i amb dificultat, en
no detalla el que es descriu en alguns punts. Per tant, valorant
aquest punt de la difussió de en global la documentació, es fa
la proposta de valoració global
l'Acord marc.
0

1,5
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Tot i que indiquen a l'annex

Canal
Identifiquen tots els punts
que sí aporten la memòria de
comunicació que es sol.liciten de forma
difussió, no consta cap
clara i precisa
específic
document que ho desenvolupi
Puntuació (fins
2p)
TOTAL
PUNTUACIÓ

Identifiquen tots els punts que
es sol.liciten de forma clara i
precisa

2

0

2

24,6

15

18,5

Lot 17. Vehicle (camionet) de menys de 3500 kg amb caixa oberta i grua
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per l’empresa admesa en aquest lot, i es proposa la
puntuació de la seva proposició en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 17 – VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG
AMB CAIXA OBERTA I GRUA
ROMAUTO GRUP
CONCESSIONARIS SL
Model

ISUZU MODEL L35 F

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

Si, segons la documentació
que presenta
Es proposa acceptar la
proposta

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)
3. Sensors d’aparcament i
maniobres (davant i darrera)
(4 punts)
4. Formació de la persona
operària
(5 punts)

5. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

5

5

4

5

Pla de
treball

Identifiquen tots els punts que
es sol.liciten, tot i que
l'explicació queda confusa en
alguns punts, per la pròpia
forma d'explicar-ho en el
document que es presenta.

Puntuació (fins
2p)

1,8
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Proposta
catàleg

Identifiquen tots els punts que
es sol.liciten de forma clara i
precisa, no obstant no
s'identifica el lloc o espai a on
hi aniria el preu

Puntuació (fins
2p)

1,8

Canal
Identifiquen tots els punts que
comunicació es sol.liciten de forma clara i
precisa
específic
Puntuació (fins
2p)
TOTAL
PUNTUACIÓ

2
24,6

Lot 18. Vehicle (camionet) de menys de 3500 kg amb bolquet
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 18 – VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET

Model

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

ROMAUTO GRUP
CONCESSIONARIS SL

TALLERES AUTOLICA SA

BILBOTRUCK SL

ISUZU MODEL L35 F

FUSO CANTER 3S13

ISUZU MODEL L35 F

Si, segons la documentació
que presenta

Si, segons la documentació
que presenta

Si, segons la documentació que
presenta

Es proposa acceptar la
proposta

Es proposa acceptar la
proposta

Es proposa acceptar la
proposta

5

5

5

5

5

5

4

0

4

5

5

5

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)
3. Sensors d’aparcament i
maniobres (davant i darrera)
(4 punts)
4. Formació de la persona
operària
(5 punts)
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5. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

Pla de
treball

Identifiquen tots els punts
que es sol.liciten, tot i que
l'explicació queda confusa
en alguns punts, per la
pròpia forma d'explicar-ho
en el document que es
presenta.

Puntuació (fins
2p)

1,8

Proposta
catàleg

Identifiquen tots els punts
que es sol.liciten de forma
clara i precisa, no obstant
no s'identifica el lloc o
espai a on hi aniria el preu

Puntuació (fins
2p)

1,8

Tot i que indiquen a l'annex En el document que aporten, no
s'identifica cap apartat que
que sí aporten la memòria de
difussió, no consta cap
desenvolupi un pla de treball tal
com es descriu al PCAP
document que ho desenvolupi

0

Tot i que indiquen a l'annex
Com a proposta de catàleg
que sí aporten la memòria de presenten una fitxa tècnica del
difussió, no consta cap
vehicle o una simulació de
document que ho
pressupost. Explica l'objecte
desenvolupi. Acompanyen un adjudicat, les característiques,
catàleg general del producte
preu, per no les persones de
fitxa tècnica amb les
contacte. Tal com s'especifica,
també per a la valoració
característiques tècniques,
que és la de comprobació de
d'aquest apartat, la informació
dades i no una proposta de
es presenta de manera una
catàleg per a la difussio ja que mica confusa i amb dificultat, en
no detalla el que es descriu en alguns punts. Per tant, valorant
aquest punt de la difussió de en global la documentació, es fa
la proposta de valoració global
l'Acord marc.
0
Tot i que indiquen a l'annex

Canal
Identifiquen tots els punts
que sí aporten la memòria de
comunicació que es sol.liciten de forma
difussió, no consta cap
clara i precisa
específic
document que ho desenvolupi
Puntuació (fins
2p)
TOTAL
PUNTUACIÓ

0

1,5
Identifiquen tots els punts que
es sol.liciten de forma clara i
precisa

2

0

2

24,6

15

18,5

Lot 19. Vehicle (camionet) de menys de 3500 kg amb bolquet i grua
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 19 – VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET I GRUA

Model

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

ROMAUTO GRUP
CONCESSIONARIS SL

TALLERES AUTOLICA SA

BILBOTRUCK SL

ISUZU MODEL L35 F

FUSO CANTER 3S13

ISUZU MODEL L35 F

Si, segons la documentació
que presenta

Si, segons la documentació
que presenta

Si, segons la documentació que
presenta

Es proposa acceptar la
proposta

Es proposa acceptar la
proposta

Es proposa acceptar la
proposta
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CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)

5

5

5

2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)

5

5

5

3. Sensors d’aparcament i
maniobres (davant i darrera)
(4 punts)

4

0

4

4. Formació de la persona
operària
(5 punts)

5

5

5

5. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

Pla de
treball

Identifiquen tots els punts
que es sol.liciten, tot i que
l'explicació queda confusa
en alguns punts, per la
pròpia forma d'explicar-ho
en el document que es
presenta.

Puntuació (fins
2p)

1,8

Proposta
catàleg

Identifiquen tots els punts
que es sol.liciten de forma
clara i precisa, no obstant
no s'identifica el lloc o
espai a on hi aniria el preu

Puntuació (fins
2p)

1,8

Tot i que indiquen a l'annex En el document que aporten, no
que sí aporten la memòria de
s'identifica cap apartat que
difussió, no consta cap
desenvolupi un pla de treball tal
document que ho desenvolupi
com es descriu al PCAP

0

Tot i que indiquen a l'annex
Com a proposta de catàleg
que sí aporten la memòria de presenten una fitxa tècnica del
difussió, no consta cap
vehicle o una simulació de
document que ho
pressupost. Explica l'objecte
desenvolupi. Acompanyen un adjudicat, les característiques,
catàleg general del producte
preu, per no les persones de
fitxa tècnica amb les
contacte. Tal com s'especifica,
característiques tècniques,
també per a la valoració
que és la de comprobació de
d'aquest apartat, la informació
dades i no una proposta de
es presenta de manera una
catàleg per a la difussio ja que mica confusa i amb dificultat, en
no detalla el que es descriu en alguns punts. Per tant, valorant
aquest punt de la difussió de en global la documentació, es fa
l'Acord marc.
la proposta de valoració global
0
Tot i que indiquen a l'annex

Canal
Identifiquen tots els punts
que sí aporten la memòria de
comunicació que es sol.liciten de forma
difussió, no consta cap
clara i precisa
específic
document que ho desenvolupi
Puntuació (fins
2p)
TOTAL
PUNTUACIÓ

0

1,5
Identifiquen tots els punts que
es sol.liciten de forma clara i
precisa

2

0

2

24,6

15

18,5
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Lot 20. Vehicle (camionet) de menys de 3500 kg amb plataforma elevadora mòbil
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per l’empresa admesa en aquest lot, i es proposa la
puntuació de la seva proposició en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 20 – VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG
AMB PLATAFORMA ELEVADORA MÒBIL
BILBOTRUCK SL
Model

ISUZU MODEL L35 F

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

Si, segons la documentació que presenta
Es proposa acceptar la proposta

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)

5

2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)

5

3. Sensors d’aparcament i
maniobres (davant i darrera)
(4 punts)

4

4. Formació de la persona
operària
(5 punts)

5

5. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

Pla de
treball

En el document que aporten, no s'identifica
cap apartat que desenvolupi un pla de
treball tal com es descriu al PCAP

Puntuació (fins
2p)

0

Proposta
catàleg

Com a proposta de catàleg presenten una
fitxa tècnica del vehicle o una simulació de
pressupost. Explica l'objecte adjudicat, les
característiques, preu, per no les persones
de contacte. Tal com s'especifica, també per
a la valoració d'aquest apartat, la informació
es presenta de manera una mica confusa i
amb dificultat, en alguns punts. Per tant,
valorant en global la documentació, es fa la
proposta de valoració global

Puntuació (fins
2p)

1,5
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Canal
comunicació
específic

Identifiquen tots els punts que es sol.liciten
de forma clara i precisa

Puntuació (fins
2p)

2

TOTAL
PUNTUACIÓ

18,5

Lot 21. Vehicle (camionet) de menys de 3500 kg amb elevador porta fèretres
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per l’empresa admesa en aquest lot, i es proposa la
puntuació de la seva proposició en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 21 – VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG
AMB
ELEVADOR PORTA FÈRETRES
CLEM ECOLÒGIC SL
PORTAFÈRETRES PAGASO DE
CLEM ECOLÒGIC
(base
NT400)

Model

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

Si, segons la documentació
que presenta
Es proposa acceptar la
proposta

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)

5

2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)

5

3. Sensors d’aparcament i
maniobres (davant i darrera)
(4 punts)

4

4. Formació de la persona
operària
(5 punts)

5

5. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

Pla de
treball

Presenten una pàgina amb els
punts sol.licitats per a la
valoració, mancaria concrecció
de calendari (tant sols marca el
moment del començament de
la difussió). Pel mateix format
del document i el contingut es
considera que seria d'una
aplicació pràctica difícil. Per
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tant es valora el global del
document de la següent
manera

Puntuació (fins
2p)

1

Proposta
catàleg

No en presenten

Puntuació (fins
2p)

0

Canal
comunicació
específic

Identifica una persona de
contacte per als ens locals

Puntuació (fins
2p)

2

TOTAL
PUNTUACIÓ

18

Lot 22. Vehicle grua municipal
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 22 – VEHICLE GRUA MUNICIPAL
ROMAUTO GRUP
CONCESSIONARIS SL

BILBOTRUCK SL

ISUZU MODEL P65 H

ISUZU MODEL P65 H

Si, segons la documentació que
presenta

Si, segons la documentació
que presenta

Es proposa acceptar la proposta

Es proposa acceptar la
proposta

1. Sistema antirobatori
(5 punts)

5

5

2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)

5

5

3. Sensors d’aparcament i
maniobres (davant i darrera)
(4 punts)

4

4

Model

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
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4. Formació de la persona
operària
(5 punts)

Pla de
treball

5

Identifiquen tots els punts que es
En el document que aporten,
sol.liciten, tot i que l'explicació
no s'identifica cap apartat que
queda confusa en alguns punts,
desenvolupi un pla de treball
per la pròpia forma d'explicar-ho
tal com es descriu al PCAP
en el document que es presenta.

Puntuació (fins
2p)

5. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

Proposta
catàleg

5

1,8

0

Com a proposta de catàleg
presenten una fitxa tècnica
del vehicle o una simulació de
pressupost. Explica l'objecte
adjudicat, les característiques,
preu, per no les persones de
Identifiquen tots els punts que es
contacte. Tal com s'especifica,
sol.liciten de forma clara i
també per a la valoració
precisa, no obstant no s'identifica
d'aquest apartat, la
el lloc o espai a on hi aniria el
informació es presenta de
preu
manera una mica confusa i
amb dificultat, en alguns
punts. Per tant, valorant en
global la documentació, es fa
la proposta de valoració
global

Puntuació (fins
2p)

1,8

1,5

Canal
Identifiquen tots els punts que
Identifiquen tots els punts que es
es sol.liciten de forma clara i
comunicació
sol.liciten de forma clara i precisa
precisa
específic
Puntuació (fins
2p)
TOTAL
PUNTUACIÓ

2

2

24,6

18,5

Lot 23. Elevador de persones elèctric
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per l’empresa admesa en aquest lot, i es proposa la
puntuació de la seva proposició en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 23 – ELEVADOR DE PERSONES ELÈCTRIC
Model

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

JMV SATYMAN SL
HAULOTTE STAR 8
Si, segons la documentació que
presenta
Es proposa acceptar la proposta
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CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)

5

2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)

5

4. Formació de la persona
operària
(9 punts)

9

5. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

Pla de
treball

A l'annex indiquen que si ho
aporten, però tant sols citen que
faran un mailing i una enquesta
de satisfacció, però no ho
desenvolupen

Puntuació (fins
2p)

0

Proposta
catàleg

No en presenta

Puntuació (fins
2p)

0

Canal
comunicació
específic

No en presenta

Puntuació (fins
2p)

0

TOTAL
PUNTUACIÓ

19

Lot 24. Elevador petit de fèretres, tracció manual
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 24 – ELEVADOR PETIT DE FÈRETRES, TRACCIÓ MANUAL
Model

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

JMV SATYMAN SL

CLEM ECOLÒGIC SL

MTC - TORRELEMAR

DRACO MANUAL 29-TX

Si, segons la documentació que
presenta

Si, segons la documentació
que presenta

Es proposa acceptar la proposta

Es proposa acceptar la
proposta
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CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)

5

5

2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)

5

5

4. Formació de la persona
operària
(9 punts)

9

9

Pla de
treball

A l'annex indiquen que si ho
aporten, però tant sols citen que
faran un mailing i una enquesta
de satisfacció, però no ho
desenvolupen

Presenten una pàgina amb els
punts sol.licitats per a la
valoració, mancaria
concrecció de calendari (tant
sols marca el moment del
començament de la difussió).
Pel mateix format del
document i el contingut es
considera que seria d'una
aplicació pràctica difícil. Per
tant es valora el global del
document de la següent
manera

Puntuació (fins
2p)

0

1

Proposta
catàleg

No en presenta

Identifiquen tots els punts que
es sol.liciten de forma clara i
precisa, no obstant no
s'identifica el lloc o espai a on
hi aniria el preu

Puntuació (fins
2p)

0

1,9

Canal
comunicació
específic

No en presenta

Identifica una persona de
contacte per als ens locals

Puntuació (fins
2p)

0

2

19

22,9

5. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

TOTAL
PUNTUACIÓ

Lot 25. Elevador petit de fèretres, tracció elèctrica
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
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LOT 25 – ELEVADOR PETIT DE FÈRETRES, TRACCIÓ ELÈCTRICA
JMV SATYMAN SL
MTC 2PT ECOLÒGIC 4R
MOTORELÈCTRIC

CLEM ECOLÒGIC SL

Si, segons la documentació que
presenta

Si, segons la documentació
que presenta

Es proposa acceptar la proposta

Es proposa acceptar la
proposta

1. Sistema antirobatori
(5 punts)

5

5

2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)

5

5

4. Formació de la persona
operària
(9 punts)

9

9

Pla de
treball

A l'annex indiquen que si ho
aporten, però tant sols citen que
faran un mailing i una enquesta
de satisfacció, però no ho
desenvolupen

Presenten una pàgina amb els
punts sol.licitats per a la
valoració, mancaria
concrecció de calendari (tant
sols marca el moment del
començament de la difussió).
Pel mateix format del
document i el contingut es
considera que seria d'una
aplicació pràctica difícil. Per
tant es valora el global del
document de la següent
manera

Puntuació (fins
2p)

0

1

Proposta
catàleg

No en presenta

Identifiquen tots els punts que
es sol.liciten de forma clara i
precisa, no obstant no
s'identifica el lloc o espai a on
hi aniria el preu

Puntuació (fins
2p)

0

1,9

Canal
comunicació
específic

No en presenta

Identifica una persona de
contacte per als ens locals

Puntuació (fins
2p)

0

2

19

22,9

Model

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

DRACO 35-LX

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR

5. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

TOTAL
PUNTUACIÓ
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Lot 26. Vehicle elèctric portador i elevador de fèretres
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 26 – VEHICLE ELÈCTRIC PORTADOR I ELEVADOR DE FÈRETRES
JMV SATYMAN SL

CLEM ECOLÒGIC SL

GOUPILMAR G4 MTC

ARES XL DH

Si, segons la documentació que
presenta

Si, segons la documentació
que presenta

Es proposa acceptar la proposta

Es proposa acceptar la
proposta

1. Sistema antirobatori
(5 punts)

5

5

2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)

5

5

4. Formació de la persona
operària
(9 punts)

9

9

Pla de
treball

A l'annex indiquen que si ho
aporten, però tant sols citen que
faran un mailing i una enquesta
de satisfacció, però no ho
desenvolupen

Presenten una pàgina amb els
punts sol.licitats per a la
valoració, mancaria
concrecció de calendari (tant
sols marca el moment del
començament de la difussió).
Pel mateix format del
document i el contingut es
considera que seria d'una
aplicació pràctica difícil. Per
tant es valora el global del
document de la següent
manera

Puntuació (fins
2p)

0

1

Proposta
catàleg

No en presenta

Identifiquen tots els punts que
es sol.liciten de forma clara i
precisa, no obstant no
s'identifica el lloc o espai a on
hi aniria el preu

Puntuació (fins
2p)

0

1,9

Model

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR

5. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)
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Canal
comunicació
específic

No en presenta

Identifica una persona de
contacte per als ens locals

Puntuació (fins
2p)

0

2

19

22,9

TOTAL
PUNTUACIÓ

Lot 27. Elevador elèctric de fèretres
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 27 – ELEVADOR ELÈCTRIC DE FÈRETRES
JMV SATYMAN SL

CLEM ECOLÒGIC SL

MTC TORRELAMAR (2.0)

DRACO 35 GX

Si, segons la documentació que
presenta

Si, segons la documentació
que presenta

Es proposa acceptar la proposta

Es proposa acceptar la
proposta

1. Sistema antirobatori
(5 punts)

5

5

2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)

5

5

4. Formació de la persona
operària
(9 punts)

9

9

Pla de
treball

A l'annex indiquen que si ho
aporten, però tant sols citen que
faran un mailing i una enquesta
de satisfacció, però no ho
desenvolupen

Presenten una pàgina amb els
punts sol.licitats per a la
valoració, mancaria
concrecció de calendari (tant
sols marca el moment del
començament de la difussió).
Pel mateix format del
document i el contingut es
considera que seria d'una
aplicació pràctica difícil. Per
tant es valora el global del
document de la següent
manera

Puntuació (fins
2p)

0

1

Model

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR

5. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)
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Proposta
catàleg

No en presenta

Identifiquen tots els punts que
es sol.liciten de forma clara i
precisa, no obstant no
s'identifica el lloc o espai a on
hi aniria el preu

Puntuació (fins
2p)

0

1,9

Canal
comunicació
específic

No en presenta

Identifica una persona de
contacte per als ens locals

Puntuació (fins
2p)

0

2

19

22,9

TOTAL
PUNTUACIÓ

Lot 28. Vehicle portador amb eruga i elevador elèctric
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per l’empresa admesa en aquest lot, i es proposa la
puntuació de la seva proposició en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 28 – VEHICLE PORTADOR AMB ERUGA I ELEVADOR
ELÈCTRIC
JMV SATYMAN SL
Model

ORUGA 2PT HINOMAR

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

Si, segons la documentació que
presenta
Es proposa acceptar la proposta

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)

5

2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)

5

4. Formació de la persona
operària
(9 punts)

9

5. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

Pla de
treball

A l'annex indiquen que si ho
aporten, però tant sols citen que
faran un mailing i una enquesta de
satisfacció, però no ho
desenvolupen

Puntuació (fins
2p)

0
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Proposta
catàleg

No en presenta

Puntuació (fins
2p)

0

Canal
comunicació
específic

No en presenta

Puntuació (fins
2p)

0

TOTAL
PUNTUACIÓ

19

Lot 29. Cunya, equip per a la neu
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per l’empresa admesa en aquest lot, i es proposa la
puntuació de la seva proposició en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 29 – CUNYA, EQUIP PER A LA NEU
DEXTRON SA
Model

BOSS HTX

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

Si, segons la documentació que
presenta
Es proposa acceptar la proposta

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió, desplaçament i mà
d’obra, sense cost, al final de
període
de garantia
4. Formació de la persona
operària
(9 punts)

5. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

0

0

9

Pla de
treball

A l'annex indiquen que si ho
aporten, però no està inclòs a la
documentació

Puntuació (fins
2p)

0

Proposta
catàleg

No en presenta

Puntuació (fins
2p)

0

Canal
comunicació
específic

No en presenta
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Puntuació (fins
2p)

0

TOTAL
PUNTUACIÓ

9

Lot 30. Dispensador de sal, equip per a la neu
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per l’empresa admesa en aquest lot, i es proposa la
puntuació de la seva proposició en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 30 – DISPENSADOR DE SAL, EQUIP PER A LA NEU
DEXTRON SA
Model

BLASTER 750 RS

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

Si, segons la documentació que
presenta
Es proposa acceptar la proposta

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió, desplaçament i mà
d’obra, sense cost, al final de
període
de garantia
4. Formació de la persona
operària
(9 punts)

5. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

TOTAL
PUNTUACIÓ

0

0

9

Pla de
treball

A l'annex indiquen que si ho
aporten, però no està inclòs a la
documentació

Puntuació (fins
2p)

0

Proposta
catàleg

No en presenta

Puntuació (fins
2p)

0

Canal
comunicació
específic

No en presenta

Puntuació (fins
2p)

0
9
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Lot 31. Màquina llevaneus de voreres
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per l’empresa admesa en aquest lot, i es proposa la
puntuació de la seva proposició en base als criteris sotmesos a un judici de valor.

LOT 31 – MÀQUINA LLEVANEUS DE VORERES
DEXTRON SA
Model
Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

"QUICK"
Si, segons la documentació que
presenta
Es proposa acceptar la proposta

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió, desplaçament i mà
d’obra, sense cost, al final de
període
de garantia
4. Formació de la persona
operària
(9 punts)

5. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

0

0

9

Pla de
treball

A l'annex indiquen que si ho
aporten, però no està inclòs a la
documentació

Puntuació (fins
2p)

0

Proposta
catàleg

No en presenta

Puntuació (fins
2p)

0

Canal
comunicació
específic

No en presenta

Puntuació (fins
2p)

0

TOTAL
PUNTUACIÓ

9

Lot 32. Remolc biotriturador de restes d’arbrat
No s’ha presentat cap proposició en aquest lot, dintre del termini de presentació d’ofertes.

Lot 33. Màquina autònoma d’aigua a pressió
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
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LOT 33 – MÀQUINA AUTÒNOMA D'AIGUA A PRESSIÓ

Model

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)
CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)
3. Formació de la persona
operària
(9 punts)

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

TOTAL
PUNTUACIÓ

KRÜGER TECHNOLOGY
SL

GREENS POWER
PRODUCTS SL

DEXTRON SA

ELÍAS JADRAQUE SA

KRÜGER KHG2015FAE

HONDA EPH200

BENZA H200/15

KRÜGER KHG220F

Si, segons la
documentació que
presenta

Si, segons la
documentació que
presenta

Si, segons la
documentació que
presenta

Si, segons la
documentació que
presenta

Es proposa acceptar la
proposta

Es proposa acceptar la
proposta

Es proposa acceptar la
proposta

Es proposa acceptar
la proposta

0

0

0

0

5

5

0

0

9

9

9

0

Pla de
treball

No en presenten

Puntuació (fins
2p)

0

Proposta
catàleg

Identifiquen de manera
molt esquemàtica,
A l'annex indiquen que
però amb totes les
si ho aporten, però no
dades que es demanen
està inclòs a la
i de forma clara el pla
documentació
de treball
2

Presenten una proposta
En la proposta de
de catàleg-presentació
catàleg, identifiquen
general de l'empresa i
tots els punts que es
citen màquines de forma
sol.liciten de forma
general. No hi ha dades
clara i precisa en
de contacte.. També un
l'exemple que
catàleg del producte
presenten: objecte,
amb les característiques característiques, preu o
bàsiques, sense espai per espai per aquest, dades
preu ni dades de
de contacte i
contacte
accessoris.

No en presenten

0

0

No en presenta

No en presenten

Puntuació (fins
2p)

1

2

0

0

Canal
comunicació
específic

No en presenten

Identifica una persona
de contacte per als ens
locals

No en presenta

No en presenten

Puntuació (fins
2p)

0

2

0

0

15

20

9

0
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Lot 34. Tallagespa a bateria
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
Pel que fa a la proposició presentada per l’empresa GREENS POWER PRODUCTS SL, segons la documentació
aportada, la proposició no compleix amb les prescripcions mínimes del PPT, atès que declara que el tipus de
bateria és de 36V, mentre que al PPT s’indica que aquesta ha de ser com a mínim de 50V, per la qual cosa
aquesta ponència proposa l’exclusió d’aquesta empresa pel que fa a la proposició del lot 34.
LOT 34 – TALLAGESPA A BATERIA
GREENS POWER
PRODUCTS SL

PHIL NOBEL SA

DEXTRON SA

ELÍAS JADRAQUE SA

Honda IZY-ON 46 S

ECHO ECLM-58V

GREENWORKS
GDL60M46SP

SNAPPER –
ESXD21SPWM82K

No, segons la
documentació que
presenta, declara tipus
de bateria de 36V, quan
al PPT s'indica que com
a mínim ha de ser de
50V

Si, segons la
documentació que
presenta

Si, segons la
documentació que
presenta

Si, segons la
documentació que
presenta

Es proposa rebutjar la
proposta

Es proposa acceptar la
proposta

Es proposa acceptar la
proposta

Es proposa acceptar
la proposta

0

5

0

0

0

5

0

0

0

9

9

0

Pla de
treball

No es valora

Identifiquen totes les
dades que s'han de
valorar, de forma clara
i concreta

A l'annex indiquen que
si ho aporten, però no
està inclòs a la
documentació

No en presenten

Puntuació (fins
2p)

0

2

0

0

No es valora

En la proposta de
catàleg, identifiquen
tots els punts que es
sol.liciten de forma
clara i precisa en
l'exemple que
presenten: objecte,
característiques, preu o
espai per aquest, dades
de contacte i

No en presenta

No en presenten

Model

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)
3. Formació de la persona
operària
(9 punts)

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

Proposta
catàleg
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accessoris.
Puntuació (fins
2p)

0

2

0

0

Canal
comunicació
específic

No es valora

Identifica una persona
de contacte per als ens
locals

No en presenta

No en presenten

Puntuació (fins
2p)

0

2

0

0

0

25

9

0

TOTAL
PUNTUACIÓ

Lot 35. Tallagespa a bateria robotitzada
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 35 – TALLAGESPA A BATERIA ROBOTITZADA
GREENS POWER
PRODUCTS SL
HONDA MIIMO HRM
520
Si, segons la
documentació que
presenta

STIHL IMOW RMI 632P
Si, segons la
documentació que
presenta

Es proposa acceptar la
proposta

Es proposa acceptar la
proposta

5

5

5

0

9

9

Pla de treball

Identifiquen de manera
molt esquemàtica, però
amb totes les dades que
es demanen i de forma
clara el pla de treball

A l'annex indiquen que
si ho aporten, però no
està inclòs a la
documentació

Puntuació (fins
2p)

2

0

Model
Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)
CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)
3. Formació de la persona
operària
(9 punts)
4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

DEXTRON SA
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En la proposta de
catàleg, identifiquen tots
els punts que es
sol.liciten de forma clara
i precisa en l'exemple
que presenten: objecte,
característiques, preu o
espai per aquest, dades
de contacte i accessoris.

No en presenta

Puntuació (fins
2p)

2

0

Canal
comunicació
específic

Identifica una persona de
contacte per als ens
locals

No en presenta

Puntuació (fins
2p)

2

0

25

14

Proposta
catàleg

TOTAL
PUNTUACIÓ

Lot 36. Tallagespa a benzina
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per l’empresa admesa en aquest lot, i es proposa la
puntuació de la seva proposició en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
Pel que fa a la proposició presentada per l’empresa DEXTRON SA, segons la documentació aportada, la
proposició no compleix amb les prescripcions mínimes del PPT, atès que declaren una amplada de 48 cm,
quan al PPT s’indica 50 cm com a mínim, i la capacitat de la bossa que presenten és de 70 litres, mentre que
al PPT s’indica que com a mínim ha de ser de 80 litres, per la qual cosa aquesta ponència proposa l’exclusió
d’aquesta empresa pel que fa a la proposició del lot 36.
LOT 36 – TALLAGESPA A BENZINA

Model

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,

GREENS POWER
PRODUCTS SL
HONDA HRH 536 HXE

DEXTRON SA

Es proposa acceptar la
proposta

STIHL RM655YS
No, segons la
documentació que
presenten, declaren
una amplada de 48 cm,
quan al PPT s'indica 50
cm mínim i la capacitat
de bossa que
presenten es de 70
litres quan al plec
s'indica que com a
míni ha de ser de 80
litres
Es proposa rebutjar la
proposta

0

0

5

0

Si, segons la
documentació que
presenta

42

C. València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
Fax 93 216 02 86
ccdl@ccdl.cat

desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)
3. Formació de la persona
operària
(9 punts)

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

9

0

Pla de treball

Identifiquen de manera
molt esquemàtica, però
amb totes les dades que
es demanen i de forma
clara el pla de treball

No es valora

Puntuació (fins
2p)

2

0

Proposta
catàleg

En la proposta de
catàleg, identifiquen tots
els punts que es
sol.liciten de forma clara
i precisa en l'exemple
que presenten: objecte,
característiques, preu o
espai per aquest, dades
de contacte i accessoris.

No es valora

Puntuació (fins
2p)

2

0

Canal
comunicació
específic

Identifica una persona de
contacte per als ens
locals

No es valora

Puntuació (fins
2p)

2

0

20

0

TOTAL
PUNTUACIÓ

Lot 37. Bufador a bateria
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.

LOT 37 – BUFADOR A BATERIA
Model

PHIL NOBEL SA

DEXTRON SA

ECHO DPB 600 PRO

STIHL BGA100

Compleix prescripcions del PPT Si, segons la documentació
(Sí/No, motius)
que presenta

Si, segons la documentació que
presenta, i tenint en compte
l’aclariment efectuat
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Es proposa acceptar la
proposta

Es proposa aceptar la proposta

0

0

5

0

9

9

Identifiquen totes les
dades que s'han de valorar,
de forma clara i concreta

A l'annex indiquen que si ho
aporten, però no està inclòs a la
documentació

Puntuació (fins
2p)

2

0

Proposta
catàleg

En la proposta de catàleg,
identifiquen tots els punts
que es sol.liciten de forma
clara i precisa en l'exemple
que presenten: objecte,
característiques, preu o
espai per aquest, dades de
contacte i accessoris.

No en presenta

Puntuació (fins
2p)

2

0

Canal
comunicació
específic

Identifica una persona de
contacte per als ens locals

No en presenta

Puntuació (fins
2p)

2

0

20

9

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)
3. Formació de la persona
operària
(9 punts)
Pla de treball

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

TOTAL
PUNTUACIÓ

Lot 38. Bufador a benzina
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per l’empresa admesa en aquest lot, i es proposa la
puntuació de la seva proposició en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
Pel que fa a la proposició presentada per l’empresa DEXTRON SA, segons la documentació aportada, la
proposició no compleix amb les prescripcions mínimes del PPT, atès que declaren una velocitat de 88 m/s,
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mentre que al PPT es demana que com a mínim ha de ser de 90 m/s, per la qual cosa aquesta ponència
proposa l’exclusió d’aquesta empresa pel que fa a la proposició del lot 38.
LOT 38 – BUFADOR A BENZINA
PHIL NOBEL SA
ECHO PB 770

DEXTRON SA
STHIL BR700

Si, segons la
documentació que
presenta

No, segons la
documentació que
presenten, declaren
una velocitat de 88
m/s, quan al PPT es
demana com a mínim
de 90 m/s

Es proposa acceptar la
proposta

Es proposa rebutjar la
proposta

0

0

5

0

9

9

Pla de treball

Identifiquen totes les
dades que s'han de
valorar, de forma clara i
concreta

No es valora

Puntuació (fins
2p)

2

0

Proposta
catàleg

En la proposta de
catàleg, identifiquen tots
els punts que es
sol.liciten de forma clara
i precisa en l'exemple
que presenten: objecte,
característiques, preu o
espai per aquest, dades
de contacte i accessoris.

No es valora

Puntuació (fins
2p)

2

0

Canal
comunicació
específic

Identifica una persona de
contacte per als ens
locals

No es valora

Puntuació (fins
2p)

2

0

20

9

Model

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)
3. Formació de la persona
operària
(9 punts)

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

TOTAL
PUNTUACIÓ
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Lot 39. Moto serra a bateria
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 39 – MOTO SERRA A BATERIA
PHIL NOBEL SA

DEXTRON SA

ECHO ECCS-58V

MOTOGARDEN
GD60CS40

Si, segons la
documentació que
presenta

Si, segons la
documentació que
presenta

Es proposa acceptar la
proposta

Es proposa acceptar la
proposta

0

0

5

0

9

9

Pla de treball

Identifiquen totes les
dades que s'han de
valorar, de forma clara i
concreta

No es valora

Puntuació (fins
2p)

2

0

Proposta
catàleg

En la proposta de
catàleg, identifiquen tots
els punts que es
sol.liciten de forma clara
i precisa en l'exemple
que presenten: objecte,
característiques, preu o
espai per aquest, dades
de contacte i accessoris.

No es valora

Puntuació (fins
2p)

2

0

Canal
comunicació
específic

Identifica una persona de
contacte per als ens
locals

No es valora

Puntuació (fins
2p)

2

0

20

9

Model
Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)
3. Formació de la persona
operària
(9 punts)

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc

TOTAL
PUNTUACIÓ
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Lot 40. Moto serra a benzina
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 40 – MOTO SERRA A BENZINA
STHIL MS231

Si, segons la
documentació que
presenta

Si, segons la
documentació que
presenta

Es proposa acceptar la
proposta

Es proposa acceptar la
proposta

0

0

5

0

9

9

Pla de treball

Identifiquen totes les
dades que s'han de
valorar, de forma clara i
concreta

No es valora

Puntuació (fins
2p)

2

0

En la proposta de
catàleg, identifiquen tots
els punts que es
sol.liciten de forma clara
i precisa en l'exemple
que presenten: objecte,
característiques, preu o
espai per aquest, dades
de contacte i accessoris.

No es valora

Puntuació (fins
2p)

2

0

Canal
comunicació
específic

Identifica una persona de
contacte per als ens
locals

No es valora

Puntuació (fins
2p)

2

0

20

9

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)
CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)
3. Formació de la persona
operària
(9 punts)

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

TOTAL
PUNTUACIÓ

DEXTRON SA

PHIL NOBEL SA
ECHO CS 4510 ES /45

Model

Proposta
catàleg
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Lot 41. Desbrossadora de fil/disc a bateria
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 41 – DESBROSSADORA DE FIL/DISC A BATERIA
GREENS POWER
PRODUCTS SL
HONDA HHT 36 AXB

STIHL FSA 130

Si, segons la
documentació que
presenta

Si, segons la
documentació que
presenta

Es proposa acceptar la
proposta

Es proposa acceptar la
proposta

0

0

5

0

9

9

Pla de treball

Identifiquen de manera
molt esquemàtica, però
amb totes les dades que
es demanen i de forma
clara el pla de treball

No es valora

Puntuació (fins
2p)

2

0

Proposta
catàleg

En la proposta de
catàleg, identifiquen tots
els punts que es
sol.liciten de forma clara
i precisa en l'exemple
que presenten: objecte,
característiques, preu o
espai per aquest, dades
de contacte i accessoris.

No es valora

Puntuació (fins
2p)

2

0

Canal
comunicació
específic

Identifica una persona de
contacte per als ens
locals

No es valora

Puntuació (fins
2p)

2

0

20

9

Model

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)
3. Formació de la persona
operària
(9 punts)

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

TOTAL
PUNTUACIÓ

DEXTRON SA
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Lot 42. Desbrossadora de fil/disc a benzina
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 42 – DESBROSSADORA DE FIL/DISC A BENZINA
PHIL NOBEL SA

DEXTRON SA

ECHO SRM 420 ESU LW

STIHL FS 260 C-E

Si, segons la
documentació que
presenta

Si, segons la
documentació que
presenta

Es proposa acceptar la
proposta

Es proposa acceptar la
proposta

0

0

5

0

9

9

Identifiquen totes les
dades que s'han de
valorar, de forma clara i
concreta

No es valora

Puntuació (fins
2p)

2

0

Proposta
catàleg

En la proposta de
catàleg, identifiquen tots
els punts que es
sol.liciten de forma clara
i precisa en l'exemple
que presenten: objecte,
característiques, preu o
espai per aquest, dades
de contacte i accessoris.

No es valora

Puntuació (fins
2p)

2

0

Canal
comunicació
específic

Identifica una persona de
contacte per als ens
locals

No es valora

Puntuació (fins
2p)

2

0

20

9

Model

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)
CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)
3. Formació de la persona
operària
(9 punts)
Pla de treball

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

TOTAL
PUNTUACIÓ

Lot 43. Escombradora vial petita (arrendament)
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Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
Pel que fa a la proposició presentada per l’empresa KARCHER SA, segons la documentació aportada, la
proposició no compleix amb les prescripcions mínimes del PPT, atès que declara una càrrega útil d’ 1m3,
mentre al PPT s’indicava un interval d’ 1,5 a 1,7 m3, per la qual cosa aquesta ponència proposa l’exclusió
d’aquesta empresa pel que fa a la proposició del lot 43.
LOT 43 – ESCOMBRADORA VIAL PETITA (arrendament)

Model

KARCHER SA

BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA
SA

CAIXABANK
EQUIPMENT FINANCE
SAU

KARCHER MC130 PLUS

HAKO CM 1600

SCHMIDT MULTIGO
150

Si, segons la
documentació que
presenta

Si, segons la
documentació que
presenta

No, segons la
documentació que
presenta. Declara
Compleix prescripcions del PPT
càrrega útil de 1 m3,
(Sí/No, motius)
quan al ppt s'indicava un
interval de 1,5 a 1,7 m3.
Es proposa rebutjar al
proposta

Presenta extracte de
l'assegurança (sí/no)

No es valora

Sí, franquícia 600 €

Sí, franquicia 600 €

Presenta document del
fabricant sobre manteniment
(sí/no)

No es valora

Sí

Sí

Es proposa rebutjar la
proposta

Es proposa acceptar la
proposta

Es proposa acceptar la
proposta, havent
donat resposta al
requeriment

No es valora

5

5

No es valora

5

5

No es valora

9

9

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)
3. Formació de la persona
operària
(9 punts)
4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

Pla de
treball

No es valora

Identifiquen totes les
Identifiquen tots els
dades que s'han de
punts que es
valorar, de forma clara
sol.liciten, de forma
i concreta, pero manca clara i esquematitzada,
una proposta de
amb una proposta de
calendari.
timing
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Puntuació (fins
2p)

No es valora

1,9

2

Proposta
catàleg

No es valora

Presenten un exemple
de catàleg, que tot i
que no correspon amb
cap dels objectes de la
licitació, compleix amb
tots els requisits de
informació sol.licitada
e forma clara

Identifiquen tots els
punts que es sol.liciten
de forma clara i
precisa, mitjançant un
esborrany del catàleg

Puntuació (fins
2p)

No es valora

1,9

2

Canal
comunicació
específic

No es valora

Identifica una persones
de contacte per als ens
locals

Identifica una
persones de contacte
per als ens locals

Puntuació (fins
2p)

No es valora

2

2

No es valora

24,8

25

TOTAL
PUNTUACIÓ

Lot 44. Escombradora vial elèctrica mitjana (arrendament)
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 44 – ESCOMBRADORA VIAL ELÈCTRICA MITJANA
(arrendament)
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
SA
Model
Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)
Presenta extracte de
l'assegurança (sí/no)
Presenta document del
fabricant sobre manteniment
(sí/no)

Dulevo D.Zero2
Si, segons la documentació que
presenta
Sí, franquícia 600 €
Sí
Es proposa acceptar la proposta

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)
3. Formació de la persona
operària
(9 punts)

5

5

9

51

C. València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
Fax 93 216 02 86
ccdl@ccdl.cat

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

Pla de
treball

Identifiquen totes les dades que s'han
de valorar, de forma clara i concreta,
pero manca una proposta de calendari.

Puntuació (fins
2p)

1,9

Proposta
catàleg

Presenten un exemple de catàleg, que
tot i que no correspon amb cap dels
objectes de la licitació, compleix amb
tots els requisits de informació
sol.licitada e forma clara

Puntuació (fins
2p)

1,9

Canal
comunicació
específic

Identifica una persones de contacte
per als ens locals

Puntuació (fins
2p)

2

TOTAL
PUNTUACIÓ

24,8

Lot 45. Escombradora vial mitjana (arrendament)
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 45 – ESCOMBRADORA VIAL MITJANA (arrendament)
KARCHER SA

BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA
SA

CAIXABANK
EQUIPMENT FINANCE
SAU

TRANSTEL SA

Model

MC 250

HAKO CM 2200

SCHMIDT SWINGO
200+

ROSROCA CITYCAT
5006

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

Si, segons la
documentació que
presenta, i tenint en
compte l’aclariment
efectuat

Si, segons la
documentació que
presenta

Si, segons la
documentació que
presenta

Si, segons la
documentació que
presenta

Presenta extracte de
l'assegurança (sí/no)

Sí, franquícia 600 €

Sí, franquícia 600 €

Sí, franquícia 600 €

Sí, franquícia 600 €

Presenta document del
fabricant sobre manteniment
(sí/no)

Sí

Sí

Sí

Sí
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Es proposa acceptar la
proposta, havent
donat resposta al
requeriment

Es proposa acceptar la
proposta

Es proposa acceptar la
proposta, havent
donat resposta al
requeriment

Es proposa acceptar
la proposta, havent
donat resposta al
requeriment

0

5

5

5

5

5

5

5

9

9

9

9

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)
3. Formació de la persona
operària
(9 punts)

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

TOTAL
PUNTUACIÓ

Identifiquen totes les
Identifiquen tots els
dades que s'han de
punts que es
valorar, de forma clara
sol.liciten, de forma
i concreta, pero manca clara i esquematitzada,
una proposta de
amb una proposta de
calendari.
timing

Tot i que a l'annex
indiquen que en
presenten, no es
troba en la
documentació que
van presentar

Pla de
treball

No en presenten

Puntuació (fins
2p)

0

1,9

Proposta
catàleg

Presenten dos
propostes de catàlegs
genèrics, amb les
dades de la màquina
que fan proposta. No
apareixen persones de
contacte ni espai a on
es pugui idenficar hi
pugui anar el preu.

Presenten un exemple
de catàleg, que tot i
que no correspon amb
cap dels objectes de la
licitació, compleix amb
tots els requisits de
informació sol.licitada
e forma clara

Puntuació (fins
2p)

1,5

1,9

2

1,5

Canal
comunicació
específic

No en presenten

Identifica una persones
de contacte per als ens
locals

Identifica una
persones de contacte
per als ens locals

No en presenten

Puntuació (fins
2p)

0

2

2

0

15,5

24,8

25

20,5

2

0

Presenten un catàleg
genèric i una fitxa
tècnica de la màquina
Identifiquen tots els
que presenten en la
punts que es sol.liciten
proposta. No
de forma clara i
apareixen persones
precisa, mitjançant un
de contacte ni espai a
esborrany del catàleg
on es pugui
identificar hi pugui
anar el preu.
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Lot 46. Escombradora vial gran (arrendament)
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 46 – ESCOMBRADORA VIAL GRAN (arrendament)
KARCHER SA

BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA
SA

CAIXABANK
EQUIPMENT FINANCE
SAU

TRANSTEL SA

Model

MCM 600

BUCHER CITY CAT 5006
SL E6

SCHMIDT CG 500

ROSROCA CITYCAT
2020

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

Si, segons la documentació
que presenta

Si, segons la
documentació que
presenta

Si, segons la
documentació que
presenta

Si, segons la
documentació que
presenta

Presenta extracte de
l'assegurança (sí/no)

Sí, franquícia 600 €

Sí, franquícia 600 €

Sí, franquícia 600 €

Sí, franquícia 600 €

Presenta document del
fabricant sobre manteniment
(sí/no)

Sí

Sí

Sí

Sí

Es proposa acceptar la
proposta, havent donat
resposta al requeriment

Es proposa acceptar la
proposta

Es proposa acceptar la
proposta, havent
donat resposta al
requeriment

Es proposa acceptar
la proposta, havent
donat resposta al
requeriment

0

5

5

5

5

5

5

5

9

9

9

9

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)
3. Formació de la persona
operària
(9 punts)
4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

Pla de
treball

No en presenten

Identifiquen totes les
Identifiquen tots els
dades que s'han de
punts que es
valorar, de forma clara
sol.liciten, de forma
i concreta, pero manca clara i esquematitzada,
una proposta de
amb una proposta de
calendari.
timing

Tot i que a l'annex
indiquen que en
presenten, no es
troba en la
documentació que
van presentar
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Puntuació (fins
2p)

Proposta
catàleg

0

1,9

Presenten un exemple
Presenten dos propostes de
de catàleg, que tot i
catàlegs genèrics, amb les
que no correspon amb
dades de la màquina que
cap dels objectes de la
fan proposta. No apareixen
licitació, compleix amb
persones de contacte ni
tots els requisits de
espai a on es pugui idenficar
informació sol.licitada
hi pugui anar el preu.
e forma clara

2

0

Presenten un catàleg
genèric i una fitxa
tècnica de la màquina
Identifiquen tots els
que presenten en la
punts que es sol.liciten
proposta. No
de forma clara i
apareixen persones
precisa, mitjançant un
de contacte ni espai a
esborrany del catàleg
on es pugui
identificar hi pugui
anar el preu.

Puntuació (fins
2p)

1,5

1,9

2

1,5

Canal
comunicació
específic

No en presenten

Identifica una persones
de contacte per als ens
locals

Identifica una
persones de contacte
per als ens locals

No en presenten

Puntuació (fins
2p)

0

2

2

0

15,5

24,8

25

20,5

TOTAL
PUNTUACIÓ

Lot 47. Escombradora de conductor assegut a bateries (arrendament)
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per l’empresa admesa en aquest lot, i es proposa la
puntuació la seva proposició en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 47 – ESCOMBRADORA DE CONDUCTOR ASSEGUT A
BATERIES (arrendament)
BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA SA
Model

DULEVO BOOST 110.6 BT

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

Si, segons la documentació
que presenta

Presenta extracte de
l'assegurança (sí/no)
Presenta document del
fabricant sobre manteniment
(sí/no)

Sí, franquícia 200 €
Sí
Es proposa acceptar la
proposta

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període

5
5
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de garantia
(5 punts)
3. Formació de la persona
operària
(9 punts)

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

9

Pla de
treball

Identifiquen totes les dades
que s'han de valorar, de
forma clara i concreta, pero
manca una proposta de
calendari.

Puntuació (fins
2p)

1,9

Proposta
catàleg

Presenten un exemple de
catàleg, que tot i que no
correspon amb cap dels
objectes de la licitació,
compleix amb tots els
requisits de informació
sol.licitada e forma clara

Puntuació (fins
2p)

1,9

Canal
comunicació
específic

Identifica una persones de
contacte per als ens locals

Puntuació (fins
2p)

2

TOTAL
PUNTUACIÓ

24,8

Lot 48. Vehicle elèctric per a brigada (arrendament)
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per l’empresa admesa en aquest lot, i es proposa la
puntuació la seva proposició en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 48 – VEHICLE ELÈCTRIC PER A BRIGADA
(arrendament)
BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA SA
Model

GOUPIL G4

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

Si, segons la documentació
que presenta

Presenta extracte de
l'assegurança (sí/no)
Presenta document del
fabricant sobre manteniment
(sí/no)

Sí, franquícia 200 €
Sí
Es proposa acceptar la
proposta
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CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)
3. Formació de la persona
operària
(9 punts)

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

5

5

9

Pla de
treball

Identifiquen totes les dades
que s'han de valorar, de forma
clara i concreta, pero manca
una proposta de calendari.

Puntuació (fins
2p)

1,9

Proposta
catàleg

Presenten un exemple de
catàleg, que tot i que no
correspon amb cap dels
objectes de la licitació,
compleix amb tots els requisits
de informació sol.licitada e
forma clara

Puntuació (fins
2p)

1,9

Canal
comunicació
específic

Identifica una persones de
contacte per als ens locals

Puntuació (fins
2p)

2

TOTAL
PUNTUACIÓ

24,8

Lot 49. Vehicle porta implements (arrendament)
No s’ha presentat cap proposició en aquest lot, dintre del termini de presentació d’ofertes.

Lot 50. Vehicle furgoneta elèctrica petita (furgó) (arrendament)
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 50 – VEHICLE FURGONETA ELÈCTRICA PETITA (furgó) (arrendament)
Model

ALD AUTOMOTIVE SAU
NISSAN ENV200 FURGO
COMFORT

TRANSTEL SA
NISSAN ENV200
FURGO COMFORT
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Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

Si, segons la documentació
que presenta

Si, segons la
documentació que
presenta

Presenta extracte de
l'assegurança (sí/no)

Sí, franquícia 200 €

Sí, franquícia 200 €

Presenta document del
fabricant sobre manteniment
(sí/no)

Sí

Sí

Es proposa acceptar la
proposta, havent donat
resposta al requeriment

Es proposa acceptar la
proposta, havent
donat resposta al
requeriment

5

5

5

5

9

9

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)
3. Formació de la persona
operària
(9 punts)

Pla de
treball

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

TOTAL
PUNTUACIÓ

Tot i que a l'annex
Tot i que a l'annex indiquen
indiquen que en
que en presenten, no es troba
presenten, no es troba
en la documentació que van
en la documentació
presentar
que van presentar

Puntuació (fins
2p)

0

0

Proposta
catàleg

No en presenten

No en presenten

Puntuació (fins
2p)

0

0

Canal
comunicació
específic

No en presenten

No en presenten

Puntuació (fins
2p)

0

0

19

19

Lot 51. Vehicle furgoneta elèctrica petita (furgoneta) (arrendament)
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per l’empresa admesa en aquest lot, i es proposa la
puntuació la seva proposició en base als criteris sotmesos a un judici de valor.

LOT 51 – VEHICLE FURGONETA ELÈCTRICA PETITA (furgoneta)
(arrendament)
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ALD AUTOMOTIVE SAU
Model

RENAULT KANGOO ZE

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

Si, segons la documentació que presenta

Presenta extracte de
l'assegurança (sí/no)

Sí, franquícia 200 €

Presenta document del
fabricant sobre manteniment
(sí/no)

Sí

Es proposa acceptar la proposta, havent donat
resposta al requeriment
CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)
3. Formació de la persona
operària
(9 punts)

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

TOTAL
PUNTUACIÓ

5

0

5

Pla de
treball

No en presenta

Puntuació (fins
2p)

0

Proposta
catàleg

No en presenta

Puntuació (fins
2p)

0

Canal
comunicació
específic

No en presenta

Puntuació (fins
2p)

0
10

Lot 52. Vehicle furgoneta dièsel petita (arrendament)
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 52 – VEHICLE FURGONETA DIÈSEL PETITA (arrendament)
ALD AUTOMOTIVE SAU

TRANSTEL SA
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Model

FORD COURIER VAN VERSION
TREND

FORD COURIER VAN VERSION
TREND

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

Si, segons la documentació que
presenta

Si, segons la documentació
que presenta

Presenta extracte de
l'assegurança (sí/no)

Sí, franquícia 200 €

Sí, franquícia 200 €

Presenta document del
fabricant sobre manteniment
(sí/no)

Sí

Sí

Es proposa acceptar la
proposta, havent donat
resposta al requeriment

Es proposa acceptar la
proposta, havent donat
resposta al requeriment

5

5

5

5

9

9

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)
3. Formació de la persona
operària
(9 punts)

Pla de
treball

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

TOTAL
PUNTUACIÓ

Tot i que a l'annex indiquen que
Tot i que a l'annex indiquen
en presenten, no es troba en la que en presenten, no es troba
documentació que van
en la documentació que van
presentar
presentar

Puntuació (fins
2p)

0

0

Proposta
catàleg

No en presenten

No en presenten

Puntuació (fins
2p)

0

0

Canal
comunicació
específic

No en presenten

No en presenten

Puntuació (fins
2p)

0

0

19

19

Lot 53. Vehicle furgoneta híbrida gran (arrendament)
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per l’empresa admesa en aquest lot, i es proposa la
puntuació la seva proposició en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
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LOT 53 – VEHICLE FURGONETA HÍBRIDA GRAN
(arrendament)
ALD AUTOMOTIVE SAU
Model

FORD TRANSIT FT310 MHEV

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

Si, segons la documentació que
presenta

Presenta extracte de
l'assegurança (sí/no)

Sí, franquícia 200 €

Presenta document del
fabricant sobre manteniment
(sí/no)

Sí

Es proposa acceptar la
proposta, havent donat
resposta al requeriment
CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)
3.Càrrega de bateries:
(9 punts)

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

TOTAL
PUNTUACIÓ

5

5

0

Pla de
treball

Tot i que a l'annex indiquen que
en presenten, no es troba en la
documentació que van
presentar

Puntuació (fins
2p)

0

Proposta
catàleg

No en presenten

Puntuació (fins
2p)

0

Canal
comunicació
específic

No en presenten

Puntuació (fins
2p)

0
10

Lot 54. Vehicle furgoneta dièsel gran (arrendament)

61

C. València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
Fax 93 216 02 86
ccdl@ccdl.cat

Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 54 – VEHICLE FURGONETA DIÈSEL GRAN (arrendament)
ALD AUTOMOTIVE SAU
NISSAN NV300 L2 H1
COMFORT FURGON

TRANSTEL SA
NISSAN NV300 L2 H1
COMFORT FURGON

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

Si, segons la documentació que
presenta

Si, segons la documentació
que presenta

Presenta extracte de
l'assegurança (sí/no)

Sí, franquícia 200 €

Sí, franquícia 200 €

Presenta document del
fabricant sobre manteniment
(sí/no)

Sí

Sí

Es proposa acceptar la
proposta, havent donat
resposta al requeriment

Es proposa acceptar la
proposta, havent donat
resposta al requeriment

5

5

5

5

9

9

Model

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)
3. Nivell d’emissions inferior:
(9 punts)

Pla de
treball

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

TOTAL
PUNTUACIÓ

Tot i que a l'annex indiquen que
Tot i que a l'annex indiquen
en presenten, no es troba en la que en presenten, no es troba
documentació que van
en la documentació que van
presentar
presentar

Puntuació (fins
2p)

0

0

Proposta
catàleg

No en presenten

No en presenten

Puntuació (fins
2p)

0

0

Canal
comunicació
específic

No en presenten

No en presenten

Puntuació (fins
2p)

0

0

19

19
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Lot 55. Vehicle (camionet) de menys de 3500 kg xassís (arrendament)
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 55 – VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG XASSÍS (arrendament)
ALD AUTOMOTIVE SAU

CRONORENT SL

TRANSTEL SA

Model

ISUZU MODELO L35 H

ISUZU MODELO L35 H

ISUZU MODELO L35 H

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

Si, segons la
documentació que
presenta

Si, segons la documentació que
presenta

Si, segons la documentació
que presenta

Presenta extracte de
l'assegurança (sí/no)

Sí, franquícia 200 €

Sí, franquícia 200 €

Sí, franquícia 200 €

Presenta document del
fabricant sobre manteniment
(sí/no)

Sí

Sí

Sí

Es proposa acceptar la
proposta, havent donat
resposta al requeriment

Es proposa acceptar la proposta,
havent donat resposta al
requeriment

Es proposa acceptar la
proposta, havent donat
resposta al requeriment

5

5

5

5

5

5

9

9

9

Pla de
treball

Tot i que a l'annex
indiquen que en
presenten, no es troba
en la documentació que
van presentar

En el document que aporten, no
s'identifica cap apartat que
desenvolupi un pla de treball tal com
es descriu al PCAP

Tot i que a l'annex indiquen
que en presenten, no es
troba en la documentació
que van presentar

Puntuació (fins
2p)

0

0

0

No en presenten

Com a proposta de catàleg presenten
una fitxa tècnica del vehicle o una
simulació de pressupost. Explica
l'objecte adjudicat, les
característiques, preu, per no les
persones de contacte. Tal com
s'especifica, també per a la valoració
d'aquest apartat, la informació es
presenta de manera una mica confusa
i amb dificultat, en alguns punts. Per
tant, valorant en global la
documentació, es fa la proposta de
valoració global

No en presenten

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)
3. Nivell d’emissions inferior:
(9 punts)

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

Proposta
catàleg

63

C. València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
Fax 93 216 02 86
ccdl@ccdl.cat

Puntuació (fins
2p)

0

1,5

0

Canal
comunicació
específic

No en presenten

Identifiquen tots els punts que es
sol.liciten de forma clara i precisa

No en presenten

Puntuació (fins
2p)

0

2

0

19

22,5

19

TOTAL
PUNTUACIÓ

Lot 56. Vehicle (camionet) de menys de 3500 kg xassís amb caixa oberta (arrendament)
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 56 – VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA OBERTA (arrendament)
ALD AUTOMOTIVE SAU

CRONORENT SL

TRANSTEL SA

Model

ISUZU MODELO L35 H

ISUZU L35 CARROCERIA TITAN

ISUZU MODELO L35 H

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

Si, segons la documentació que
presenta

Si, segons la documentació
que presenta

Si, segons la documentació
que presenta

Presenta extracte de
l'assegurança (sí/no)

Sí, franquícia 200 €

Sí, franquícia 200 €

Sí, franquícia 200 €

Presenta document del
fabricant sobre manteniment
(sí/no)

Sí

Sí

Sí

Es proposa acceptar la
proposta, havent donat
resposta al requeriment

Es proposa acceptar la
proposta, havent donat
resposta al requeriment

Es proposa acceptar la
proposta, havent donat
resposta al requeriment

5

5

5

5

5

5

9

9

9

Pla de
treball

Tot i que a l'annex indiquen que
en presenten, no es troba en la
documentació que van
presentar

En el document que aporten,
no s'identifica cap apartat que
desenvolupi un pla de treball
tal com es descriu al PCAP

Tot i que a l'annex indiquen
que en presenten, no es
troba en la documentació
que van presentar

Puntuació (fins
2p)

0

0

0

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN
JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del període
de garantia
(5 punts)
3. Nivell d’emissions inferior:
(9 punts)
4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)
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Proposta
catàleg

No en presenten

Com a proposta de catàleg
presenten una fitxa tècnica del
vehicle o una simulació de
pressupost. Explica l'objecte
adjudicat, les característiques,
preu, per no les persones de
contacte. Tal com s'especifica,
també per a la valoració
d'aquest apartat, la informació
es presenta de manera una
mica confusa i amb dificultat,
en alguns punts. Per tant,
valorant en global la
documentació, es fa la
proposta de valoració global

Puntuació (fins
2p)

0

1,5

0

Canal
comunicació
específic

No en presenten

Identifiquen tots els punts que
es sol.liciten de forma clara i
precisa

No en presenten

Puntuació (fins
2p)

0

2

0

19

22,5

19

TOTAL
PUNTUACIÓ

No en presenten

Lot 57. Vehicle (camionet) de menys de 3500 kg xassís amb caixa oberta i grua (arrendament)
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per l’empresa admesa en aquest lot, i es proposa la
puntuació de la seva proposició en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 57 – VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB CAIXA
OBERTA I GRUA (arrendament)
ALD AUTOMOTIVE SAU
Model

ISUZU MODELO L35 H

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

Si, segons la documentació que presenta

Presenta extracte de l'assegurança
(sí/no)

Sí, franquícia 600 €

Presenta document del fabricant
sobre manteniment (sí/no)

Sí
Es proposa acceptar la proposta, havent
donat resposta al requeriment

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN JUDICI
DE VALOR
1. Sistema antirobatori

5
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(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra, sense
cost, al final del període de garantia
(5 punts)
3.Càrrega de bateries:
(9 punts)

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

5

0

Pla de treball

Tot i que a l'annex indiquen que en
presenten, no es troba en la
documentació que van presentar

Puntuació (fins 2p)

0

Proposta
catàleg

No en presenten

Puntuació (fins 2p)

0

Canal
comunicació
específic

No en presenten

Puntuació (fins 2p)

0

TOTAL
PUNTUACIÓ

10

Lot 58. Vehicle (camionet) de menys de 3500 kg xassís amb bolquet (arrendament)
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 58 – VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET (arrendament)
ALD AUTOMOTIVE SAU

CRONORENT SL

TRANSTEL SA

Model

ISUZU MODELO L35

ISUZU L 35 CARROCERIA TITAN

ISUZU L35

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

Si, segons la documentació que
presenta

Si, segons la documentació
que presenta

Si, segons la documentació
que presenta

Presenta extracte de l'assegurança
(sí/no)

Sí, franquícia 600 €

Sí, franquícia 600 €

Sí, franquícia 600 €

Presenta document del fabricant
sobre manteniment (sí/no)

Sí

Sí

Sí

Es proposa acceptar la proposta,
havent donat resposta al
requeriment

Es proposa acceptar la
proposta, havent donat
resposta al requeriment

Es proposa acceptar la
proposta, havent donat
resposta al requeriment

5

5

5

5

5

5

9

9

9

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN JUDICI
DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra, sense
cost, al final del període de garantia
(5 punts)
3. Nivell d’emissions inferior:
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(9 punts)

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

Pla de treball

Tot i que a l'annex indiquen que en
presenten, no es troba en la
documentació que van presentar

En el document que aporten,
no s'identifica cap apartat que
desenvolupi un pla de treball
tal com es descriu al PCAP

Tot i que a l'annex indiquen
que en presenten, no es
troba en la documentació
que van presentar

Puntuació (fins 2p)

0

0

0

Proposta
catàleg

No en presenten

Com a proposta de catàleg
presenten una fitxa tècnica del
vehicle o una simulació de
pressupost. Explica l'objecte
adjudicat, les característiques,
preu, per no les persones de
contacte. Tal com s'especifica,
també per a la valoració
d'aquest apartat, la informació
es presenta de manera una
mica confusa i amb dificultat,
en alguns punts. Per tant,
valorant en global la
documentació, es fa la
proposta de valoració global

No en presenten

Puntuació (fins 2p)

0

1,5

0

Canal
comunicació
específic

No en presenten

Identifiquen tots els punts que
es sol.liciten de forma clara i
precisa

No en presenten

Puntuació (fins 2p)

0

2

0

19

22,5

19

TOTAL
PUNTUACIÓ

Lot 59. Vehicle (camionet) de menys de 3500 kg xassís amb bolquet i grua (arrendament)
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 59 – VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB BOLQUET I GRUA (arrend)
ALD AUTOMOTIVE SAU

CRONORENT SL

TRANSTEL SA

Model

ISUZU MODELO L35

ISUZU L 35 CARROCERIA TITAN

ISUZU L35 F

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

Si, segons la documentació que
presenta

Si, segons la documentació
que presenta

Si, segons la documentació
que presenta

Presenta extracte de l'assegurança
(sí/no)

Sí, franquícia 600 €

Sí, franquícia 600 €

Sí, franquícia 600 €

Presenta document del fabricant
sobre manteniment (sí/no)

Sí

Sí

Sí
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Es proposa acceptar la proposta,
havent donat resposta al
requeriment

Es proposa acceptar la
proposta, havent donat
resposta al requeriment

Es proposa acceptar la
proposta, havent donat
resposta al requeriment

5

5

5

5

5

5

9

9

9

Pla de treball

Tot i que a l'annex indiquen que en
presenten, no es troba en la
documentació que van presentar

En el document que aporten,
no s'identifica cap apartat que
desenvolupi un pla de treball
tal com es descriu al PCAP

Tot i que a l'annex indiquen
que en presenten, no es
troba en la documentació
que van presentar

Puntuació (fins 2p)

0

0

0

Proposta
catàleg

No en presenten

Com a proposta de catàleg
presenten una fitxa tècnica del
vehicle o una simulació de
pressupost. Explica l'objecte
adjudicat, les característiques,
preu, per no les persones de
contacte. Tal com s'especifica,
també per a la valoració
d'aquest apartat, la informació
es presenta de manera una
mica confusa i amb dificultat,
en alguns punts. Per tant,
valorant en global la
documentació, es fa la
proposta de valoració global

No en presenten

Puntuació (fins 2p)

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN JUDICI
DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra, sense
cost, al final del període de garantia
(5 punts)
3. Nivell d’emissions inferior:
(9 punts)

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

TOTAL
PUNTUACIÓ

0

1,5

0

Canal
comunicació
específic

No en presenten

Identifiquen tots els punts que
es sol.liciten de forma clara i
precisa

No en presenten

Puntuació (fins 2p)

0

2

0

19

22,5

19

Lot 60. Vehicle (camionet) de menys de 3500 kg amb plataforma elevadora mòbil (arrendament)
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 60 – VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB PLATAFORMA ELEVADORA MÒBIL
PEMP (arrendament)
CRONORENT SL

TRANSTEL SA
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Model

ISUZU L 35 PLATAFORMA CTE

IVECO 35S14H

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

Si, segons la documentació que
presenta

Si, segons la documentació
que presenta

Presenta extracte de l'assegurança
(sí/no)

Sí, franquícia 600 €

Sí, franquícia 600 €

Presenta document del fabricant
sobre manteniment (sí/no)

Sí

Sí

Es proposa acceptar la proposta,
havent donat resposta al
requeriment

Es proposa acceptar la
proposta, havent donat
resposta al requeriment

5

5

5

5

9

9

Pla de treball

En el document que aporten, no
s'identifica cap apartat que
desenvolupi un pla de treball tal
com es descriu al PCAP

Tot i que a l'annex indiquen
que en presenten, no es troba
en la documentació que van
presentar

Puntuació (fins 2p)

0

0

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN JUDICI
DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra, sense
cost, al final del període de garantia
(5 punts)
3. Nivell d’emissions inferior:
(9 punts)

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

TOTAL
PUNTUACIÓ

Proposta
catàleg

Com a proposta de catàleg
presenten una fitxa tècnica del
vehicle o una simulació de
Presenten un catàleg de la
pressupost. Explica l'objecte
marca del producte, on explica
adjudicat, les característiques,
l'objecte adjudicat, les
preu, per no les persones de
característiques, però no un
contacte. Tal com s'especifica,
espai per informar del preu ni
també per a la valoració d'aquest
identifica les persones de
apartat, la informació es presenta
contacte. Per tant, valorant en
de manera una mica confusa i amb
global la documentació, es fa la
dificultat, en alguns punts. Per tant,
proposta de valoració global.
valorant en global la documentació,
es fa la proposta de valoració
global

Puntuació (fins 2p)

1,5

1,5

Canal
comunicació
específic

Identifiquen tots els punts que es
sol.liciten de forma clara i precisa

No en presenten

Puntuació (fins 2p)

2

0

22,5

20,5
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Lot 61. Vehicle (camionet) de menys de 3500 kg amb elevador porta fèretres (arrendament)
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per l’empresa admesa en aquest lot, i es proposa la
puntuació de la seva proposició en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 61 – VEHICLE (CAMIONET) DE MENYS DE 3500 KG AMB
ELEVADOR PORTA FÈRETRES (arrendament)
TRANSTEL SA
Model

IVECO 35S14H

Compleix prescripcions del PPT
(Sí/No, motius)

Si, segons la documentació que
presenta

Presenta extracte de l'assegurança
(sí/no)

Sí, franquícia 200 €

Presenta document del fabricant
sobre manteniment (sí/no)

Sí

Es proposa acceptar la proposta,
havent donat resposta al
requeriment
CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A UN JUDICI
DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra, sense
cost, al final del període de garantia
(5 punts)
3. Nivell d’emissions inferior:
(9 punts)

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)

5

5

9

Pla de treball

Tot i que a l'annex indiquen que en
presenten, no es troba en la
documentació que van presentar

Puntuació (fins 2p)

0

Proposta
catàleg

Presenten un catàleg de la marca
del producte, on explica l'objecte
adjudicat, les característiques, però
no un espai per informar del preu
ni identifica les persones de
contacte. Per tant, valorant en
global la documentació, es fa la
proposta de valoració global.

Puntuació (fins 2p)

1,5

Canal
comunicació
específic

No en presenten

Puntuació (fins 2p)

0
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TOTAL
PUNTUACIÓ

20,5

Lot 62. Vehicle, grua municipal (arrendament)
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per les empreses admeses en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor.
LOT 62 – VEHICLE, GRUA MUNICIPAL (arrendament)
CRONORENT SL

TRANSTEL SA

Model

ISUZU P65

ISUZU L65

Compleix prescripcions del
PPT (Sí/No, motius)

Si, segons la
documentació que
presenta.

Si, segons la documentació que presenta, tenint en
compte l’aclariment efectuat.

Presenta extracte de
l'assegurança (sí/no)

Sí, franquícia 600 €

Sí, franquícia 600 €

Presenta document del
fabricant sobre
manteniment (sí/no)

Sí

Sí

Es proposa acceptar la
proposta, havent donat
resposta al requeriment

Es proposa acceptar la proposta, havent donat
resposta al requeriment

5

5

5

5

9

9

Pla de
treball

En el document que
aporten, no s'identifica cap
apartat que desenvolupi
un pla de treball tal com es
descriu al PCAP

Tot i que a l'annex indiquen que en presenten, no es
troba en la documentació que van presentar

Puntuació
(fins 2p)

0

0

Proposta
catàleg

Com a catàleg presenten
una fitxa tècnica del
vehicle o una simulació de
pressupost. Explica
l'objecte adjudicat, les
característiques, preu, per

Presenten un catàleg de la marca del producte, on
explica l'objecte adjudicat, les característiques, però
no un espai per informar del preu ni identifica les
persones de contacte. Per tant, valorant en global la
documentació, es fa la proposta de valoració global.

CRITERIS I SUBCRITERIS DE
VALORACIÓ SUBJECTES A
UN JUDICI DE VALOR
1. Sistema antirobatori
(5 punts)
2. Revisió de la màquina,
desplaçament i mà d'obra,
sense cost, al final del
període de garantia
(5 punts)
3. Nivell d’emissions
inferior:
(9 punts)

4. Difusió
dels lots de
l'Acord marc
(fins a 6
punts)
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no les persones de
contacte. Tal com
s'especifica, també per a la
valoració d'aquest apartat,
la informació es presenta
de manera una mica
confusa i amb dificultat, en
alguns punts. Per tant,
valorant en global la
documentació, es fa la
proposta de valoració
global
Puntuació
(fins 2p)

1,5

1,5

Canal
Identifiquen tots els punts
comunica
que es sol.liciten de forma
ció
clara i precisa
específic
Puntuació
(fins 2p)
TOTAL
PUNTUACIÓ

No en presenten

2

0

22,5

20,5

Lot 63. Vehicle elèctric portador i elevador de fèretres (arrendament)
No s’ha presentat cap proposició en aquest lot, dintre del termini de presentació d’ofertes.
Lot 64. Elevador elèctric de fèretres (arrendament)
No s’ha presentat cap proposició en aquest lot, dintre del termini de presentació d’ofertes.
Lot 65. Vehicle portador de fèretres amb eruga i elevador elèctric (arrendament)
No s’ha presentat cap proposició en aquest lot, dintre del termini de presentació d’ofertes.

Un cop revisada i analitzada tota la documentació presentada per les empreses admeses en la licitació i
proposada la puntuació de les proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor, en cadascun dels
lots detallats anteriorment, s’esten la present acta, que signen els membres de la ponència técnica, i es
trasllada al Secretari de la mesa de contractació per a la seva consideració.
Barcelona, 18 de juny de 2020
Sra. Anna Balcells

Sr. Eduard Fernández

Sr. Àlex Tarroja
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