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Acta Mesa de contractació. Puntuació sobre C i

Localització de l'activitat

ROPOSICIONS
Identificació de la sessió
Licitació: Contracte de serveis de recollida de residus amb modalitat porta a porta i neteja
Acta número: 3
Data: 14.12.2021
Horari: de les 13.30h a les 13.40 hores
Sessió: Sessió presencial de caràcter no públic
Lloc:
Objecte: Puntuació dels criteris avaluables de forma automàtica i formulació de la proposta
Composició
Hi assisteixen:
Presidència:

Maria Teresa Anglada i Mas - regidora de Medi Ambient

Vocalies:

Manel Vázquez Díaz - interventor municipal
Assumpta Crosas Armengol - secretària municipal.
Dolors Colom Baucells

tècnica municipal de Medi Ambient

M. Carme Noguer Portero coordinadora de Planificació Estratègica,
Transformació Digital i Govern Obert
Secretaria:

Martí Aumatell Torrents, amb veu i sense vot
Serveis Administratius.

Desenvolupament de la sessió
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Reunides les persones designades com a membres de la Mesa i com a qüestió preliminar a la
vàlida constitució de la mateixa, el secretari les requereix per tal que es pronunciïn sobre si
concorre o no algun conflicte
4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Totes les persones presents manifesten que no tenen directa o indirectament un interès
financer, econòmic o personal que pogués semblar que compromet la seva imparcialitat i
independèn
tant, la presidenta dona
per constituïda la Mesa en sessió no pública
Tot seguit, la Mesa procedeix a atorgar les següents puntuacions pel que fa als criteris
avaluables de forma automàtica:
LOT 1

Servei de recollida de residus i neteja viària

Criteris avaluables
automàtica

de

forma

Oferta econòmica
Aplicació mòbil per la ciutadania que
contingui la informació dels diferents
serveis,
permeti
una
simulació/seguiment del sistema de
pagament per generació i actuï
també com a canal bidireccional de
comunicació durant tota la durada
del contracte.
Import econòmic per a tota la
durada del contracte destinat a les
set campanyes de comunicació
periòdiques, per tots els anys de la
contracta.
Valor
de
compra
ofert
per
contenció actuals
Retirada dels elements de contenció
comercials/industrials
Nombre de jornades addicionals
anuals de reforç de recollida de
fulles
Nombre de jornades addicionals
anuals específiques de reforç del
servei de reg i baldeig
TOTAL

CESPA,
COMPAÑÍA
ESPAÑOLA DE
SERVICIOS
PÚBLICOS
AUXILIARES,
SA

Puntuació
màxima

FCC MEDIO
AMBIENTE
S.A.U.

Fins a 35 punts

15,90 punts

35,00 punts

Fins a 6 punts

6 punts

6 punts

Fins a 2 punts

2 punts

2 punts

Fins a 1 punt

1 punt

1 punt

Fins a 0,84 punts

0,84 punts

0,84 punts

Fins a 2 punts

2 punts

2 punts

Fins a 4,16 punts

4,16 punts

4,16 punts

Fins a 51 punts

31,90 punts

51,00 punts
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Servei de recollida de residus voluminosos

Criteris avaluables
automàtica

de

forma

Oferta econòmica

servei
TOTAL

Puntuació
màxima

FUNDACIÓ TAC
OSONA

Fins a 30 punts

30 punts

Fins a 25 punts

25 punts

Fins a 55 punts

55 punts

Seguidament
novembre, de contractes dels sector públic (en endavant, LCSP) la Mesa classifica, per ordre
decreixent, les proposicions de cada lot:
LOT 1

Servei de recollida de residus i neteja viària

CRITERIS DE VALORACIÓ

Criteris avaluables de
forma automàtica
Criteris que depenen
TOTAL

Puntuació
màxima

1r
CESPA,
COMPAÑÍA
ESPAÑOLA DE
SERVICIOS
PÚBLICOS
AUXILIARES, SA

2n
FCC MEDIO
AMBIENTE S.A.U.

Fins a 51 punts

51,00 punts

31,90 punts

Fins a 49 punts

37,68 punts

28,28 punts

Fins a 100 punts

88,68 punts

60,18 punts
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LOT 2

Servei de recollida de residus voluminosos
Puntuació
màxima

FUNDACIÓ TAC
OSONA

Fins a 55 punts

38,06 punts

Fins a 45 punts

30,20 punts

Fins a 100 punts

68,26 punts

CRITERIS DE VALORACIÓ
Criteris avaluables de
forma automàtica
Criteris que depenen
TOTAL

.1 de la LCSP, la Mesa efectua
millor oferta i complir estrictament amb les condicions establertes en els plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques particulars:
LOT 1 Servei de recollida
de residus i neteja viària

CESPA, COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SERVICIOS PÚBLICOS
AUXILIARES, SA

LOT 2 Servei de recollida
de residus voluminosos

FUNDACIÓ TAC OSONA

ora que ha presentat la millor oferta per cada lot
perquè presenti la documentació justificativa del compliment dels requisits previs acreditats
que, una vegada pr
signatura de la resta de membres que composen la Mesa.
LA PRESIDÈNCIA
F_FIRMA_30

LES VOCALIES
F_FIRMA_7
F_FIRMA_10

F_FIRMA_56

F_FIRMA_8
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LA SECRETARIA
F_FIRMA_170
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