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EXPEDIENT: CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS EQUIPS DE
CONTENIDORS SOTERRATS, AL CARRER SALVADOR GENÍS I BECH, I A LA PLAÇA RIERA LLORCA –
VALORACIÓ CRITERIS JUDICI DE VALORS.
DOCUMENT: Informe tècnic 095/19
En relació a l’expedient de contractació del subministrament i instal·lació de dos grups de contenidors
soterrats, un al carrer Salvador Genís i Bech, i l’altre a la plaça Riera Llorca, i d’acord amb el Plec de
Clàusules Administratives particular, punt 12.2 Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor
fins a 5 punts, per a les accions de reducció, reutilització de materials o altres mesures de prevenció de
residus, tant en el procés de fabricació de l’equip com en l’execució de l’obra, s’informa de la següent
valoració:
LOT1: Subministrament i instal·lació del grup de contenidors soterrats del carrer Salvador Genís i Bech.
 Eurosoterrados, sl: d’acord amb la documentació presentada,
◦ com a mesures de prevenció, reducció i reutilització de residus, fan servir àrids reciclats en
l’execució de l’obra.
◦ Tots els materials utilitzats en la fabricació són 100% reciclables.
◦ Estan en disposició del certificat ambiental ISO14001 per el muntatge de contenidors
soterrats.



Equinord, sl: d’acord amb la documentació presentada,
◦ com a mesures de prevenció, reducció i reutilització de residus, aprofiten les terres de
l’excavació en la mateixa obra.
◦ Tots els materials utilitzats en la fabricació són 95% reciclables.

Atès que la descripció presentada pels licitadors per a la valoració d’aquest apartat és molt escassa, es
considera convenient valorar amb un punt cadascuna de les accions proposades.
Quadre valoració:
Punts
Eurosoterrados, sl.

3

Equinord, sl.

2
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LOT2: Subministrament i instal·lació del grup de contenidors soterrats de la plaça Riera Llorca.
 Eurosoterrados, sl: d’acord amb la documentació presentada,
◦ com a mesures de prevenció, reducció i reutilització de residus, fan servir àrids reciclats en
l’execució de l’obra.
◦ Tots els materials utilitzats en la fabricació són 100% reciclables.
◦ Estan en disposició del certificat ambiental ISO14001 per el muntatge de contenidors
soterrats.



Equinord, sl: d’acord amb la documentació presentada,
◦ com a mesures de prevenció, reducció i reutilització de residus, aprofiten les terres de
l’excavació en la mateixa obra.
◦ Tots els materials utilitzats en la fabricació són 95% reciclables.

Atès que la descripció presentada pels licitadors per a la valoració d’aquest apartat és molt escassa, es
considera convenient valorar amb un punt cadascuna de les accions proposades.
Quadre valoració:
Punts
Eurosoterrados, sl.

3

Equinord, sl.

2

S’informa als efectes oportuns.
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