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Ponència tècnica
A Barcelona, a la seu del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) es reuneix la ponència tècnica, el
dia 13 de novembre 2019, nomenada per la mesa de contractació de l’Acord marc de subministrament de
combustible per a calderes de biomassa amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm.
2019.02) i integrada per:
- Sr. Gil Salvans Muns de l’Agencia d’energia del Consell Comarcal d’Osona.
- Sr. Ignasi Font Fernández, de l’Agència Comarcal de l’energia (ACE) del Consell Comarcal del
Maresme.

- 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 COMBUSTIBLE PER A CALDERES DE BIOMASSA AMB
DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA (Exp. núm. 2019.02)
La ponència tècnica es reuneix per valorar les diferents ofertes presentades a la licitació de l’Acord marc de
subministrament de combustible per a calderes de biomassa amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2019.02) 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, no ha calgut
sol.licitar cap aclariment. Per tant, 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.
GRUP DE SUBMINISTRAMENT DE PÈL·LET (del Lot 1 al lot 4)
Lot 1, subministrament de pèl·let Barcelona
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per l’empresas admesa en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor:
EMPRESA LICITADORA
1. IBERPELLET S.L.
El producte presentat per l’empresa licitadora compleix amb els requisits establerts al Plec de Prescripcions
Tècniques obligatòries, per tant, s’admet l’oferta tècnica.
a.

Programa de difusió comercial (fins a 6 punts)

Per a la valoració de la difusió comercial dels lots objecte de l’ Acord marc als efectes de la comunicació amb els ens locals,
l’atenció de les seves peticions i la verificació del nivell de satisfacció, es tindrà en consideració que les empreses licitadores
presentin una proposició que inclogui de forma clara, esquematitzada, intel·ligible i fàcilment comprensible els aspectes
detallats a continuació, valorables d’acord amb els següents subcriteris:
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•Presentació d’un pla de treball per la difusió comercial dels
lots adjudicats. Es valorarà la descripció i concreció de les
accions, la identificació de l’àrea o persona responsable de
cadascuna d’aquesta i la seva calendarització (fins a 2 punts)
•Presentació d’una proposta de catàleg, imprès i en format
pdf, per fer servir en la difusió dels lots adjudicats. Es valorarà
la presentació d’un exemple o esborrany del catàleg, que
expliqui quin és l’objecte adjudicat, característiques, preu
adjudicat, dades de contacte, persona de contacte i opcions
(si s’escauen). (fins a 2 punts)
•Identificació de l’existència d’ un canal de comunicació
específic pel món local o l’administració, per respondre
consultes, incidències, etc. Es valorarà l’existència d’aquest
canal de comunicació i que es faciliti persona/es de contacte
i/o les dades concretes del departamento (fins a 2 punts)
TOTAL

0

0

Tot i que indica que sí que aporta el pla de
difusió, aquest no apareix en el sobre digital. El
que sí que aporta és un "Manual de Calidad",
però no hi ha el detall del que es valora en
aquest punt.

0

0,00

b. Traçabilitat de les operacions (fins a 4 punts)
Per a la valoració de la traçabilitat de les operacions de lliurament de pèl·let objecte dels lots referenciats, es tindrà en
consideració el nivell de detall de la informació que contingui els albarans o documents acreditatius d’entrega del
subministrament, en quant la informació es presenti sigui clara, esquematitzada, intel·ligible i fàcilment comprensible,
d’acord amb els següents subcriteris:
x

Nivell de detall de la informació relativa al venedor, ens
local i lloc específic d’entrega. (fins a 1 punt)

1

L'empresa facilita informació completa i
detallada.

Nivell de detall de la informació relativa al tipus de
combustible i quantitat del mateix. (fins a 1 punt)

1

Inclou en el document el detall exacte del tipus
de combustible que s'entrega i la quantitat.

Nivell de detall de la informació relativa a les
característiques físiques del biocombustible que
s’entrega (fins a 1 punt)

1

Fa una descripció completa sobre el tipus de
combustible, la seva qualificació i inclou una
petita explicació.

0

No detalla informació en referència a l'origen
del pèl.let.

x
x

x

Nivell de detall de la informació relativa al lloc de
fabricació del pèl.let (fins a 1 punt)
TOTAL

3,00

TOTAL PUNTUACIÓ LOT 1:
x IBERPELLET S.L. Æ 3 punts

Lot 2, subministrament de pèl·let Girona
No s’ha presentat cap proposició en aquest lot, dins del termini de presentació d’ofertes.

Lot 3, subministrament de pèl·let Lleida
No s’ha presentat cap proposició en aquest lot, dins del termini de presentació d’ofertes.

Lot 4, subministrament de pèl·let Tarragona
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per l’empresa admesa en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor:
EMPRESA LICITADORA
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1. IBERPELLET S.L.
El producte presentat per l’empresa licitadora compleix amb els requisits establerts al Plec de
Prescripcions Tècniques obligatòries, per tant, s’admet l’oferta tècnica.

a. Programa de difusió comercial (fins a 6 punts)
Per a la valoració de la difusió comercial dels lots objecte de l’ Acord marc als efectes de la comunicació amb els ens locals,
l’atenció de les seves peticions i la verificació del nivell de satisfacció, es tindrà en consideració que les empreses licitadores
presentin una proposició que inclogui de forma clara, esquematitzada, intel·ligible i fàcilment comprensible els aspectes
detallats a continuació, valorables d’acord amb els següents subcriteris:
•Presentació d’un pla de treball per la difusió comercial dels
lots adjudicats. Es valorarà la descripció i concreció de les
0
accions, la identificació de l’àrea o persona responsable de
cadascuna d’aquesta i la seva calendarització (fins a 2 punts)
•Presentació d’una proposta de catàleg, imprès i en format
Tot i que indica que sí que aporta el pla de
pdf, per fer servir en la difusió dels lots adjudicats. Es valorarà
difusió, aquest en el sobre digital no apareix. El
la presentació d’un exemple o esborrany del catàleg, que
que sí han aportat és un "Manual de Calidad",
0
expliqui quin és l’objecte adjudicat, característiques, preu
però no hi ha el detall del que es valora en
adjudicat, dades de contacte, persona de contacte i opcions
aquest punt.
(si s’escauen). (fins a 2 punts)
•Identificació de l’existència d’ un canal de comunicació
específic pel món local o l’administració, per respondre
consultes, incidències, etc. Es valorarà l’existència d’aquest
0
canal de comunicació i que es faciliti persona/es de contacte
i/o les dades concretes del departamento (fins a 2 punts)
TOTAL

0,00

b. Traçabilitat de les operacions (fins a 4 punts)
Per a la valoració de la traçabilitat de les operacions de lliurament de pèl·let objecte dels lots referenciats, es tindrà en
consideració el nivell de detall de la informació que contingui els albarans o documents acreditatius d’entrega del
subministrament, en quant la informació es presenti sigui clara, esquematitzada, intel·ligible i fàcilment comprensible,
d’acord amb els següents subcriteris:
x

Nivell de detall de la informació relativa al venedor, ens
local i lloc específic d’entrega. (fins a 1 punt)

1

L'empresa facilita informació completa i
detallada.

Nivell de detall de la informació relativa al tipus de
combustible i quantitat del mateix. (fins a 1 punt)

1

Inclou en el document el detall exacte del tipus
de combustible que s'entrega i la quantitat.

Nivell de detall de la informació relativa a les
característiques físiques del biocombustible que
s’entrega (fins a 1 punt)

1

Fa una descripció completa sobre el tipus de
combustible, la seva qualificació i inclou una
petita explicació.

Nivell de detall de la informació relativa al lloc de
fabricació del pèl.let (fins a 1 punt)

0

No detalla informació en referència a l'origen
del pèl.let.

x
x

x

TOTAL

3,00

TOTAL PUNTUACIÓ LOT 4:
x IBERPELLET S.L. Æ 3 punts
GRUP DE SUBMINISTRAMENT D’ESTELLA (del Lot 5 al lot 12)
Lot 5, subministrament d’estella Vegueria de Barcelona
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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EMPRESES LICITADORES
x
x
x

J.FAMADAS SLU
ADOMGRI SLU
FORESTAL SOLIVA SL

El producte presentat per les empreses licitadores compleix amb els requisits establerts al Plec de
Prescripcions Tècniques obligatòries, per tant, s’admeten totes les ofertes tècniques.

a. Programa de difusió comercial (fins a 6 punts)
Per a la valoració de la difusió comercial dels lots objecte de l’ Acord marc als efectes de la comunicació amb els ens locals, l’atenció de
les seves peticions i la verificació del nivell de satisfacció, es tindrà en consideració que les empreses licitadores presentin una proposició
que inclogui de forma clara, esquematitzada, intel·ligible i fàcilment comprensible els aspectes detallats a continuació, valorables
d’acord amb els següents subcriteris:
•Presentació d’un pla de
treball per la difusió
comercial dels lots
adjudicats. Es valorarà la
descripció i concreció de les
accions, la identificació de
l’àrea o persona responsable
de cadascuna d’aquesta i la
seva calendarització (fins a 2
punts)
•Presentació d’una proposta
de catàleg, imprès i en
format pdf, per fer servir en
la difusió dels lots adjudicats.
Es valorarà la presentació
d’un exemple o esborrany del
catàleg, que expliqui quin és
l’objecte adjudicat,
característiques, preu
adjudicat, dades de
contacte, persona de
contacte i opcions (si
s’escauen). (fins a 2 punts)
•Identificació de l’existència
d’ un canal de comunicació
específic pel món local o
l’administració, per
respondre consultes,
incidències, etc. Es valorarà
l’existència d’aquest canal de
comunicació i que es faciliti
persona/es de contacte i/o
les dades concretes del
departamento (fins a 2
punts)
TOTAL

2

2

2

J.FAMADAS SLU

ADOMGRI SLU

FORESTAL SOLIVA SL

El Pla de difusió que
presenta l'empresa,
descriu i concreta les
accions, així com
identifica les àrees
responsables i detalla
un calendari de treball
a 8 setmanes, com a
proposta incial.

1

Presenta un resum de pla
de treball per mesos a un
any, però no identifica
l'àrea o persona
responsable ni descriu
cadascuna de les accions.

El Pla de difusió que
presenta l'empresa, descriu
i concreta les accions, així
com identifica les àrees
responsables i detalla un
calendari de treball a 24
mesos, com a proposta
incial.

2

Presenta la proposta d'un
catàleg, amb la
1,5
informació estricta que es
sol.licita al PCAP.

L'empresa presenta un
annex amb la informació
requerida al PCAP, però no
hi ha un exemple de futur
catàleg.

1

Presenta dos correus
electrònics i dos números
de telèfon, tot i que no
indica el nom de les
persones o departament
que corresponen

Presenta dos interlocutors,
amb nom de les persones,
dos números de telèfon i
correu electrònic.

Detalla el contingut del
catàleg, amb la
informació ampliada
del que es demana al
PCAP, així com fa una
primera aproximació
visual d'aquest.

Presenta dos
interlocutors, amb nom
de les persones, dos
números de telèfon i
correu electrònic.

6

4

2

2

5,5

b. L’origen de l’estella (fins a 20 punts)
Per a la valoració de l’origen del biocombustible es tindran en compte els següents aspectes que esvaloraran d’acord amb els subcriteris
indicats a continuació:
J.FAMADAS SLU

ADOMGRI SLU

FORESTAL SOLIVA SL
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x Es valorarà que l’estella que
es subministri a les
entitats destinatàries de
l’Acord marc, durant la
vigència de l’Acord i dels
contractes basats, sigui
procedent de boscos, públics
o privats, de l’àmbit territorial
català (15 punts)

•Es valorarà que l’estella que
es subministri a les entitats
destinatàries de
l’Acord marc, durant la
vigència de l’Acord i dels
contractes basats, sigui
procedent de boscos, públics
o privats, de l’àmbit territorial
del lot al qual es
licita (5 punts)
TOTAL

15

5

Presenta certificat
DBOSQ: v.Oriental,
V.Occidental, Maresme
i Selva.

El certificat DBOSQ,
determina que l'estella
és de, com a mínim,
una de les comarques o
territoris inclosos dintre
de la vegueria.

20

15

0

L'empresa presenta un
certificat on informa i
mostra certificats de la
Generalitat de Catalunya
dels boscos d'extracció,
concedits a l'any 2019,
dels següents boscos: Ós
de Balaguer (Noguera),
Ivars de Noguera
(Noguera), des del 2014
fins a l'actualitat. No
correspon als certificats
que es detallen al PCAP,
però s'admet com a
documentació equivalent,
també prevista en el plec.

No presenta.

15

15

Presenta el certificat
CATFOREST.

5

Presenta declaració
responsable de l'origen de
l'estella, tal com es
detalla al PCAP.

20

c. Traçabilitat de les operacions (fins a 4 punts)
Per a la valoració de la traçabilitat de les operacions de lliurament de pèl·let objecte dels lots referenciats, es tindrà en consideració el
nivell de detall de la informació que contingui els albarans o documents acreditatius d’entrega del subministrament, en quant la
informació es presenti sigui clara, esquematitzada, intel·ligible i fàcilment comprensible, d’acord amb els següents subcriteris:
J.FAMADAS SLU
• Nivell de detall de la
informació relativa al
venedor, ens local i lloc
específic d’entrega.
(fins a 1 punt)

x Nivell de detall de la
informació relativa al tipus
de combustible i quantitat
del mateix. (fins a 1 punt)

x Nivell de detall de la
informació relativa a les
característiques físiques del

1

1

1

L'empresa facilita
informació completa i
detallada.

L'empresa facilita
informació completa i
detallada.

En l'albarà, l'empresa
en aquest apartat

ADOMGRI SLU

FORESTAL SOLIVA SL

1

L'empresa facilita
informació completa i
detallada.

0

El document presentat
com a "proposta
d'albarà", tant sols indica,
el títol de l'apartat dels
camps que es demanen al
PCAP, però no es pot
valorar la informació ja
que no en conté. No es
pot considerar com un
"exemple d'albarà o
document acreditatiu de
l'entrega del
subministrament objecte"
ja que no hi ha el
contingut estricte per
poder avaluar, per tant,
no es pot valorar el nivell
de detall de la informació
que contingui l'albarà o
document acreditatiu a
l'entrega del
subministrament.

1

0

Igual que l’anterior.

1

1

L'empresa facilita
informació completa i
detallada.

L'empresa facilita
informació completa i
detallada.

En l'albarà i el document
posterior, l'empresa
detalla totes les
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biocombustible que
s’entrega (fins a 1 punt)

x Nivell de detall de la
informació relativa al lloc de
fabricació del pèl.let
(fins a 1 punt)

TOTAL

detalla un exemple
d'un tipus de
biocombustible, que
mostra el nivell
d'informació facilitada
en el document.

0,75

característiques del
biocombustible.

L'albarà, tot i ser mut,
facilita quina
informació contindrà
sobre l'origen de
l'estella. Ara bé, al no
haver una descripció de
mostra, dificulta la
valoració exacta.

3,75

0

Igual que l’anterior.

1

1

En el document es detalla
el lloc de fabricació del
biocombustible.

4

TOTAL PUNTUACIÓ LOT 5:
x J.FAMADAS SLU Æ 29,75 punts
x ADOMGRI SLU Æ 20,00 punts
x
FORESTAL SOLIVA SL Æ 29,50 punts
Lot 6, subministrament d’estella Vegueria del Penedès
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per l’empresas admesa en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor:
EMPRESES LICITADORES
x
x
x

J.FAMADAS SLU
ADOMGRI SLU
FORESTAL SOLIVA SL

El producte presentat per l’empreses licitadores compleix amb els requisits establerts al Plec de Prescripcions
Tècniques obligatòries, per tant s’admeten totes les ofertes tècniques.

a. Programa de difusió comercial (fins a 6 punts)
Per a la valoració de la difusió comercial dels lots objecte de l’ Acord marc als efectes de la comunicació amb els ens locals, l’atenció de
les seves peticions i la verificació del nivell de satisfacció, es tindrà en consideració que les empreses licitadores presentin una proposició
que inclogui de forma clara, esquematitzada, intel·ligible i fàcilment comprensible els aspectes detallats a continuació, valorables
d’acord amb els següents subcriteris:
•Presentació d’un pla de
treball per la difusió
comercial dels lots
adjudicats. Es valorarà la
descripció i concreció de les
accions, la identificació de
l’àrea o persona responsable
de cadascuna d’aquesta i la
seva calendarització (fins a 2
punts)
•Presentació d’una proposta
de catàleg, imprès i en
format pdf, per fer servir en
la difusió dels lots adjudicats.
Es valorarà la presentació

J.FAMADAS SLU

ADOMGRI SLU

FORESTAL SOLIVA SL

2

El Pla de difusió que
presenta l'empresa,
descriu i concreta les
accions, així com
identifica les àrees
responsables i detalla
un calendari de treball
a 8 setmanes, com a
proposta incial.

1

Presenta un resum de pla
de treball per mesos a un
any, però no identifica
l'àrea o persona
responsable ni descriu
cadascuna de les accions.

El Pla de difusió que
presenta l'empresa, descriu
i concreta les accions, així
com identifica les àrees
responsables i detalla un
calendari de treball a 24
mesos, com a proposta
incial.

2

Detalla el contingut del
catàleg, amb la
informació ampliada
del que es demana al
PCAP, així com fa una

2

Presenta la proposta d'un
catàleg, amb la
1,5
informació estricte que es
sol.licita al PCAP.

2

L'empresa presenta un
annex amb la informació
requerida al PCAP, però no
hi ha un exemple de futur
catàleg.
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d’un exemple o esborrany del
catàleg, que expliqui quin és
l’objecte adjudicat,
característiques, preu
adjudicat, dades de
contacte, persona de
contacte i opcions (si
s’escauen). (fins a 2 punts)
•Identificació de l’existència
d’ un canal de comunicació
específic pel món local o
l’administració, per
respondre consultes,
incidències, etc. Es valorarà
l’existència d’aquest canal de
comunicació i que es faciliti
persona/es de contacte i/o
les dades concretes del
departamento (fins a 2
punts)
TOTAL

primera aproximació
visual d'aquest.

Presenta dos
interlocutors, amb nom
de les persones, dos
números de telèfon i
correu electrònic.

2

6

Presenta dos correus
electrònics i dos números
de telèfon, tot i que no
indica el nom de les
persones o departament
que corresponen.

1

4

Presenta dos interlocutors,
amb nom de les persones,
dos números de telèfon i
correu electrònic.

2

5,5

b. L’origen de l’estella (fins a 20 punts)
Per a la valoració de l’origen del biocombustible es tindran en compte els següents aspectes que esvaloraran d’acord amb els subcriteris
indicats a continuació:

x Es valorarà que l’estella que
es subministri a les
entitats destinatàries de
l’Acord marc, durant la
vigència de l’Acord i dels
contractes basats, sigui
procedent de boscos, públics
o privats, de l’àmbit territorial
català (15 punts)

•Es valorarà que l’estella que
es subministri a les entitats
destinatàries de
l’Acord marc, durant la
vigència de l’Acord i dels
contractes basats, sigui
procedent de boscos, públics
o privats, de l’àmbit territorial
del lot al qual es
licita (5 punts)
TOTAL

15

0

J.FAMADAS SLU

ADOMGRI SLU

Presenta certificat
DBOSQ: v.Oriental,
V.Occidental, Maresme
i Selva.

15

L'empresa presenta un
certificat on informa i
mostra certificats de la
Generalitat de Catalunya
dels boscos d'extracció,
concedits a l'any 2019,
dels següents boscos: Ós
de Balaguer (Noguera),
Ivars de Noguera
(Noguera), des del 2014
fins a l'actualitat. No
correspon als certificats
que es detallen al PCAP,
però s'admet com a
documentació equivalent,
també prevista en el plec.

15

Presenta el certificat
CATFOREST.

0

No presenta.

5

Presenta declaració
responsable de l'origen de
l'estella, tal com es
detalla al PCAP.

No presenta en el
certificat, l'origen que
correspon a la
Vegueria.

15

15

FORESTAL SOLIVA SL

20

c. Traçabilitat de les operacions (fins a 4 punts)
Per a la valoració de la traçabilitat de les operacions de lliurament de pèl·let objecte dels lots referenciats, es tindrà en consideració el
nivell de detall de la informació que contingui els albarans o documents acreditatius d’entrega del subministrament, en quant la
informació es presenti sigui clara, esquematitzada, intel·ligible i fàcilment comprensible, d’acord amb els següents subcriteris:
• Nivell de detall de la
informació relativa al
venedor, ens local i lloc

1

J.FAMADAS SLU

ADOMGRI SLU

L'empresa facilita
informació completa i
detallada.

L'empresa facilita
informació completa i
detallada.

1

FORESTAL SOLIVA SL
1

L'empresa facilita
informació completa i
detallada.
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específic d’entrega.
(fins a 1 punt)

x Nivell de detall de la
informació relativa al tipus
de combustible i quantitat
del mateix. (fins a 1 punt)

x Nivell de detall de la
informació relativa a les
característiques físiques del
biocombustible que
s’entrega (fins a 1 punt)

x Nivell de detall de la
informació relativa al lloc de
fabricació del pèl.let
(fins a 1 punt)

TOTAL

1

1

0,75

L'empresa facilita
informació completa i
detallada.

En l'albarà, l'empresa
en aquest apartat
detalla un exemple
d'un tipus de
biocombustible, que
mostra el nivell
d'informació facilitada
en el document.
L'albarà, tot i ser mut,
facilita quina
informació contindrà
sobre l'origen de
l'estella. Ara bé, al no
haver una descripció de
mostra, dificulta la
valoració exacta.

3,75

0

El document presentat
com a "proposta
d'albarà", tant sols indica,
el títol de l'apartat dels
camps que es demanen al
PCAP, però no es pot
valorar la informació ja
que no en conté. No es
pot considerar com un
"exemple d'albarà o
document acreditatiu de
l'entrega del
subministrament objecte"
ja que no hi ha el
contingut estricte per
poder avaluar, per tant,
no es pot valorar el nivell
de detall de la informació
que contingui l'albarà o
document acreditatiu a
l'entrega del
subministrament.

1

L'empresa facilita
informació completa i
detallada.

0

Igual que l’anterior.

1

En l'albarà i el document
posterior, l'empresa
detalla totes les
característiques del
biocombustible.

0

Igual que l’anterior.

1

En el document es detalla
el lloc de fabricació del
biocombustible.

1

4

TOTAL PUNTUACIÓ LOT 6:
x J.FAMADAS SLU Æ 24,75 punts
x ADOMGRI SLU Æ 20,00 punts
x
FORESTAL SOLIVA SL Æ 29,50 punts

Lot 7, subministrament d’estella de la Catalunya Central
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per l’empresas admesa en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor:
EMPRESES LICITADORES
x
x
x

J.FAMADAS SLU
ADOMGRI SLU
FORESTAL SOLIVA SL

8

C. València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
Fax 93 216 02 86
ccdl@ccdl.cat
CIF P0800222B

El producte presentat per l’empreses licitadores compleix amb els requisits establerts al Plec de Prescripcions
Tècniques obligatòries, per tant s’admeten totes les ofertes tècniques.

a. Programa de difusió comercial (fins a 6 punts)
Per a la valoració de la difusió comercial dels lots objecte de l’ Acord marc als efectes de la comunicació amb els ens locals, l’atenció de
les seves peticions i la verificació del nivell de satisfacció, es tindrà en consideració que les empreses licitadores presentin una proposició
que inclogui de forma clara, esquematitzada, intel·ligible i fàcilment comprensible els aspectes detallats a continuació, valorables
d’acord amb els següents subcriteris:
•Presentació d’un pla de
treball per la difusió
comercial dels lots
adjudicats. Es valorarà la
descripció i concreció de les
accions, la identificació de
l’àrea o persona responsable
de cadascuna d’aquesta i la
seva calendarització (fins a 2
punts)
•Presentació d’una proposta
de catàleg, imprès i en
format pdf, per fer servir en
la difusió dels lots adjudicats.
Es valorarà la presentació
d’un exemple o esborrany del
catàleg, que expliqui quin és
l’objecte adjudicat,
característiques, preu
adjudicat, dades de
contacte, persona de
contacte i opcions (si
s’escauen). (fins a 2 punts)
•Identificació de l’existència
d’ un canal de comunicació
específic pel món local o
l’administració, per
respondre consultes,
incidències, etc. Es valorarà
l’existència d’aquest canal de
comunicació i que es faciliti
persona/es de contacte i/o
les dades concretes del
departamento (fins a 2
punts)
TOTAL

2

2

2

J.FAMADAS SLU

ADOMGRI SLU

FORESTAL SOLIVA SL

El Pla de difusió que
presenta l'empresa,
descriu i concreta les
accions, així com
identifica les àrees
responsables i detalla
un calendari de treball
a 8 setmanes, com a
proposta incial.

1

Presenta un resum de pla
de treball per mesos a un
any, però no identifica
l'àrea o persona
responsable ni descriu
cadascuna de les accions.

El Pla de difusió que
presenta l'empresa, descriu
i concreta les accions, així
com identifica les àrees
responsables i detalla un
calendari de treball a 24
mesos, com a proposta
incial.

2

Presenta la proposta d'un
catàleg, amb la
1,5
informació estricte que es
sol.licita al PCAP.

L'empresa presenta un
annex amb la informació
requerida al PCAP, però no
hi ha un exemple de futur
catàleg.

1

Presenta dos correus
electrònics i dos números
de telèfon, tot i que no
indica el nom de les
persones o departament
que corresponen.

Presenta dos interlocutors,
amb nom de les persones,
dos números de telèfon i
correu electrònic.

Detalla el contingut del
catàleg, amb la
informació ampliada
del que es demana al
PCAP, així com fa una
primera aproximació
visual d'aquest.

Presenta dos
interlocutors, amb nom
de les persones, dos
números de telèfon i
correu electrònic.

6

4

2

2

5,5

b. L’origen de l’estella (fins a 20 punts)
Per a la valoració de l’origen del biocombustible es tindran en compte els següents aspectes que esvaloraran d’acord amb els subcriteris
indicats a continuació:

x Es valorarà que l’estella que
es subministri a les
entitats destinatàries de
l’Acord marc, durant la
vigència de l’Acord i dels
contractes basats, sigui
procedent de boscos, públics
o privats, de l’àmbit territorial
català (15 punts)

15

J.FAMADAS SLU

ADOMGRI SLU

Presenta certificat
DBOSQ: v.Oriental,
V.Occidental, Maresme
i Selva.

L'empresa presenta un
certificat on informa i
mostra certificats de la
Generalitat de Catalunya
dels boscos d'extracció,
concedits a l'any 2019,
dels següents boscos: Ós
de Balaguer (Noguera),
Ivars de Noguera
(Noguera), des del 2014
fins a l'actualitat. No

15

FORESTAL SOLIVA SL

15

Pressenta el certificat
CATFOREST.
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correspon als certificats
que es detallen al PCAP,
però s'admet com a
documentació equivalent,
també prevista en el plec.
•Es valorarà que l’estella que
es subministri a les entitats
destinatàries de
l’Acord marc, durant la
vigència de l’Acord i dels
contractes basats, sigui
procedent de boscos, públics
o privats, de l’àmbit territorial
del lot al qual es
licita (5 punts)
TOTAL

0

No presenta en el
certificat, l'origen que
correspon a la
Vegueria.

15

0

No presenta.

15

5

Presenta declaració
responsable de l'origen de
l'estella, tal com es
detalla al PCAP.

20

c. Traçabilitat de les operacions (fins a 4 punts)
Per a la valoració de la traçabilitat de les operacions de lliurament de pèl·let objecte dels lots referenciats, es tindrà en consideració el
nivell de detall de la informació que contingui els albarans o documents acreditatius d’entrega del subministrament, en quant la
informació es presenti sigui clara, esquematitzada, intel·ligible i fàcilment comprensible, d’acord amb els següents subcriteris:
J.FAMADAS SLU
• Nivell de detall de la
informació relativa al
venedor, ens local i lloc
específic d’entrega.
(fins a 1 punt)

x Nivell de detall de la
informació relativa al tipus
de combustible i quantitat
del mateix. (fins a 1 punt)

x Nivell de detall de la
informació relativa a les
característiques físiques del
biocombustible que
s’entrega (fins a 1 punt)

x Nivell de detall de la
informació relativa al lloc de
fabricació del pèl.let
(fins a 1 punt)

1

1

1

0,75

L'empresa facilita
informació completa i
detallada.

L'empresa facilita
informació completa i
detallada.

En l'albarà, l'empresa
en aquest apartat sí
detalla un exemple
d'un tipus de
biocombustible, que
mostra el nivell
d'informació facilitada
en el document.
L'albarà, tot i ser mut,
facilita quina
informació contindrà
sobre l'origen de

ADOMGRI SLU

1

L'empresa facilita
informació completa i
detallada.

0

El document presentat
com a "proposta
d'albarà", tant sols indica,
el títol de l'apartat dels
camps que es demanen al
PCAP, però no es pot
valorar la informació ja
que no en conté. No es
pot considerar com un
"exemple d'albarà o
document acreditatiu de
l'entrega del
subministrament objecte"
ja que no hi ha el
contingut estricte per
poder avaluar, per tant,
no es pot valorar el nivell
de detall de la informació
que contingui l'albarà o
document acreditatiu a
l'entrega del
subministrament.

0

0

Igual que l’anterior.

Igual que l’anterior

FORESTAL SOLIVA SL

1

1

L'empresa facilita
informació completa i
detallada.

L'empresa facilita
informació completa i
detallada.

1

En l'albarà i el document
posterior, l'empresa
detalla totes les
característiques del
biocombustible.

1

En el document si es
detalla el lloc de
fabricació del
biocombustible.

10

C. València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
Fax 93 216 02 86
ccdl@ccdl.cat
CIF P0800222B

l'estella. Ara bé, al no
haver una descripció de
mostra, dificulta la
valoració exacta.
TOTAL

3,75

1

4

TOTAL PUNTUACIÓ LOT 7:
x J.FAMADAS SLU Æ 24,75 punts
x ADOMGRI SLU Æ 20,00 punts
x
FORESTAL SOLIVA SL Æ 29,50 punts

Lot 8, subministrament d’estella Vegueria de Girona
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per l’empresas admesa en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor:
EMPRESES LICITADORES
x
x
x

J.FAMADAS SLU
ADOMGRI SLU
FORESTAL SOLIVA SL

El producte presentat per l’empreses licitadores compleix amb els requisits establerts al Plec de Prescripcions
Tècniques obligatòries, per tant, s’admeten totes les ofertes tècniques.

a. Programa de difusió comercial (fins a 6 punts)
Per a la valoració de la difusió comercial dels lots objecte de l’ Acord marc als efectes de la comunicació amb els ens locals, l’atenció de
les seves peticions i la verificació del nivell de satisfacció, es tindrà en consideració que les empreses licitadores presentin una proposició
que inclogui de forma clara, esquematitzada, intel·ligible i fàcilment comprensible els aspectes detallats a continuació, valorables
d’acord amb els següents subcriteris:
•Presentació d’un pla de
treball per la difusió
comercial dels lots
adjudicats. Es valorarà la
descripció i concreció de les
accions, la identificació de
l’àrea o persona responsable
de cadascuna d’aquesta i la
seva calendarització (fins a 2
punts)
•Presentació d’una proposta
de catàleg, imprès i en
format pdf, per fer servir en
la difusió dels lots adjudicats.
Es valorarà la presentació
d’un exemple o esborrany del
catàleg, que expliqui quin és
l’objecte adjudicat,
característiques, preu
adjudicat, dades de
contacte, persona de
contacte i opcions (si
s’escauen). (fins a 2 punts)
•Identificació de l’existència
d’ un canal de comunicació

2

2

2

J.FAMADAS SLU

ADOMGRI SLU

FORESTAL SOLIVA SL

El Pla de difusió que
presenta l'empresa,
descriu i concreta les
accions, així com
identifica les àrees
responsables i detalla
un calendari de treball
a 8 setmanes, com a
proposta incial.

1

Presenta un resum de pla
de treball per mesos a un
any, però no identifica
l'àrea o persona
responsable ni descriu
cadascuna de les accions

El Pla de difusió que
presenta l'empresa, descriu
i concreta les accions, així
com identifica les àreaees
responsables i detalla un
calendari de treball a 24
mesos, com a proposta
incial.

2

Presenta la proposta d'un
catàleg, amb la
1,5
informació estricte que es
sol.licita al PCAP

L'empresa presenta un
annex amb la informació
requerida al PCAP, però no
hi ha un exemple de futur
catàleg.

1

Presenta dos correus
electrònics i dos números

Presenta dos interlocutors,
amb nom de les persones,

Detalla el contingut del
catàleg, amb la
informació ampliada
del que es demana al
PCAP, així com fa una
primera aproximació
visual d'aquest.

Presenta dos
interlocutors, amb nom

2

2

11

C. València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
Fax 93 216 02 86
ccdl@ccdl.cat
CIF P0800222B

específic pel món local o
l’administració, per
respondre consultes,
incidències, etc. Es valorarà
l’existència d’aquest canal de
comunicació i que es faciliti
persona/es de contacte i/o
les dades concretes del
departamento (fins a 2
punts)
TOTAL

de les persones, dos
números de telèfon i
correu electrònic.

6

de telèfon, tot i que no
indica el nom de les
persones o departament
que corresponen

4

dos números de telèfon i
correu electrònic.

5,5

b. L’origen de l’estella (fins a 20 punts)
Per a la valoració de l’origen del biocombustible es tindran en compte els següents aspectes que esvaloraran d’acord amb els subcriteris
indicats a continuació:

x b. Es valorarà que l’estella que
es subministri a les
entitats destinatàries de
l’Acord marc, durant la
vigència de l’Acord i dels
contractes basats, sigui
procedent de boscos, públics
o privats, de l’àmbit territorial
català (15 punts)

•Es valorarà que l’estella que
es subministri a les entitats
destinatàries de
l’Acord marc, durant la
vigència de l’Acord i dels
contractes basats, sigui
procedent de boscos, públics
o privats, de l’àmbit territorial
del lot al qual es
licita (5 punts)
TOTAL

J.FAMADAS SLU

ADOMGRI SLU

15

Presenta certificat
DBOSQ: v.Oriental,
V.Occidental, Maresme
i Selva.

L'empresa presenta un
certificat on informa i
mostra certificats de la
Generalitat de Catalunya
dels boscos d'extracció,
concedits a l'any 2019,
dels següents boscos: Ós
de Balaguer (Noguera),
Ivars de Noguera
(Noguera), des del 2014
fins a l'actualitat. No
correspon als certificats
que es detallen al PCAP,
però s'admet com a
documentació equivalent,
també prevista en el plec.

5

El certificat DBOSQ,
determina que l'estella
és de, com a mínim,
una de les comarques o
territoris inclossos
dintre de la vegueria.

20

15

0

No presenta.

15

FORESTAL SOLIVA SL

15

Pressenta el certificat
CATFOREST.

5

Presenta declaració
responsable de l'origen de
l'estella, tal com es
detalla al PCAP.

20

c. Traçabilitat de les operacions (fins a 4 punts)
Per a la valoració de la traçabilitat de les operacions de lliurament de pèl·let objecte dels lots referenciats, es tindrà en consideració el
nivell de detall de la informació que contingui els albarans o documents acreditatius d’entrega del subministrament, en quant la
informació es presenti sigui clara, esquematitzada, intel·ligible i fàcilment comprensible, d’acord amb els següents subcriteris:
J.FAMADAS SLU
• Nivell de detall de la
informació relativa al
venedor, ens local i lloc
específic d’entrega.
(fins a 1 punt)
x Nivell de detall de la
informació relativa al tipus
de combustible i quantitat
del mateix. (fins a 1 punt)

1

1

L'empresa facilita
informació completa i
detallada.

L'empresa facilita
informació completa i
detallada.

ADOMGRI SLU

1

L'empresa facilita
informació completa i
detallada.

0

El document presentat
com a "proposta
d'albarà", tant sols indica,
el títol de l'apartat dels
camps que es demanen al
PCAP, però no es pot
valorar la informació ja

FORESTAL SOLIVA SL

1

1

L'empresa facilita
informació completa i
detallada.

L'empresa facilita
informació completa i
detallada.
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que no en conté. No es
pot considerar com un
"exemple d'albarà o
document acreditatiu de
l'entrega del
subministrament objecte"
ja que no hi ha el
contingut estricte per
poder avaluar, per tant,
no es pot valorar el nivell
de detall de la informació
que contingui l'albarà o
document acreditatiu a
l'entrega del
subministrament.
x Nivell de detall de la
informació relativa a les
característiques físiques del
biocombustible que
s’entrega (fins a 1 punt)

x Nivell de detall de la
informació relativa al lloc de
fabricació del pèl.let
(fins a 1 punt)

TOTAL

1

0,75

En l'albarà, l'empresa
en aquest apartat sí
detalla un exemple
d'un tipus de
biocombustible, que
mostra el nivell
d'informació facilitada
en el document.
L'albarà, tot i ser mut,
facilita quina
informació contindrà
sobre l'origen de
l'estella. Ara bé al no
haver una descripció de
mostra, dificulta la
valoració exacta.

3,75

0

0

1

En l'albarà i el document
posterior, l'empresa
detalla totes les
característiques del
biocombustible.

1

En el document si es
detalla el lloc de
fabricació del
biocombustible

Igual que l’anterior.

Igual que l’anterior.

1

4

TOTAL PUNTUACIÓ LOT 8:
x J.FAMADAS SLU Æ 29,75 punts
x ADOMGRI SLU Æ 20,00 punts
x
FORESTAL SOLIVA SL Æ 29,50 punts

Lot 9, subministrament d’estella Vegueria de les comarques de Tarragona
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per l’empresas admesa en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor:
EMPRESES LICITADORES
x
x
x

J.FAMADAS SLU
ADOMGRI SLU
FORESTAL SOLIVA SL

El producte presentat per l’empreses licitadores compleix amb els requisits establerts al Plec de Prescripcions
Tècniques obligatòries, per tant, s’admeten totes les ofertes tècniques.

a. Programa de difusió comercial (fins a 6 punts)
Per a la valoració de la difusió comercial dels lots objecte de l’ Acord marc als efectes de la
comunicació amb els ens locals, l’atenció de les seves peticions i la verificació del nivell de satisfacció,
es tindrà en consideració que les empreses licitadores presentin una proposició que inclogui de forma
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clara, esquematitzada, intel·ligible i fàcilment comprensible els aspectes detallats a continuació,
valorables d’acord amb els següents subcriteris:
•Presentació d’un pla de
treball per la difusió
comercial dels lots
adjudicats. Es valorarà la
descripció i concreció de les
accions, la identificació de
l’àrea o persona responsable
de cadascuna d’aquesta i la
seva calendarització (fins a 2
punts)
•Presentació d’una proposta
de catàleg, imprès i en
format pdf, per fer servir en
la difusió dels lots adjudicats.
Es valorarà la presentació
d’un exemple o esborrany del
catàleg, que expliqui quin és
l’objecte adjudicat,
característiques, preu
adjudicat, dades de
contacte, persona de
contacte i opcions (si
s’escauen). (fins a 2 punts)
•Identificació de l’existència
d’ un canal de comunicació
específic pel món local o
l’administració, per
respondre consultes,
incidències, etc. Es valorarà
l’existència d’aquest canal de
comunicació i que es faciliti
persona/es de contacte i/o
les dades concretes del
departamento (fins a 2
punts)
TOTAL

ADOMGRI SLU

FORESTAL SOLIVA SL

1

Presenta un resum de pla
de treball per mesos a un
any, però no identifica
l'àrea o persona
responsable ni descriu
cadascuna de les accions.

El Pla de difusió que
presenta l'empresa, descriu
i concreta les accions, així
com identifica les àrees
responsables i detalla un
calendari de treball a 24
mesos, com a proposta
incial.

2

Presenta la proposta d'un
catàleg, amb la
1,5
informació estricte que es
sol.licita al PCAP.

L'empresa presenta un anex
amb la informació
requerida al PCAP, però no
hi ha un exemple de futur
catàleg.

1

Presenta dos correus
electrònics i dos números
de telèfon, tot i que no
indica el nom de les
persones o departament
que corresponen

Presenta dos interlocutors,
amb nom de les persones,
dos números de telèfon i
correu electrònic.

4

2

2

5,5

b. L’origen de l’estella (fins a 20 punts)
Per a la valoració de l’origen del biocombustible es tindran en compte els següents aspectes que
esvaloraran d’acord amb els subcriteris indicats a continuació:
ADOMGRI SLU

x Es valorarà que l’estella que
es subministri a les
entitats destinatàries de
l’Acord marc, durant la
vigència de l’Acord i dels
contractes basats, sigui
procedent de boscos, públics
o privats, de l’àmbit territorial
català (15 punts)

15

L'empresa presenta un
certificat on informa i
mostra certificats de la
Generalitat de Catalunya
dels boscos d'extracció,
concedits a l'any 2019,
dels següents boscos: Ós
de Balaguer (Noguera),
Ivars de Noguera
(Noguera), des del 2014
fins a l'actualitat. No
correspon als certificats
que es detallen al PCAP,
però s'admet com a
documentació equivalent,
també prevista en el plec.

FORESTAL SOLIVA SL

15

Pressenta el certificat
CATFOREST.
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•Es valorarà que l’estella que
es subministri a les entitats
destinatàries de
l’Acord marc, durant la
vigència de l’Acord i dels
contractes basats, sigui
procedent de boscos, públics
o privats, de l’àmbit territorial
del lot al qual es
licita (5 punts)
TOTAL

0

No presenta.

15

5

Presenta declaració
responsable de l'origen de
l'estella, tal com es detalla
al PCAP.

20

c. Traçabilitat de les operacions (fins a 4 punts)
Per a la valoració de la traçabilitat de les operacions de lliurament de pèl·let objecte dels lots
referenciats, es tindrà en consideració el nivell de detall de la informació que contingui els albarans o
documents acreditatius d’entrega del subministrament, en quant la informació es presenti sigui clara,
esquematitzada, intel·ligible i fàcilment comprensible, d’acord amb els següents subcriteris:
ADOMGRI SLU
• Nivell de detall de la
informació relativa al
venedor, ens local i lloc
específic d’entrega.
(fins a 1 punt)

x Nivell de detall de la
informació relativa al tipus
de combustible i quantitat
del mateix. (fins a 1 punt)

x Nivell de detall de la
informació relativa a les
característiques físiques del
biocombustible que
s’entrega (fins a 1 punt)
x Nivell de detall de la
informació relativa al lloc de
fabricació del pèl.let
(fins a 1 punt)
TOTAL

FORESTAL SOLIVA SL

1

L'empresa facilita
informació completa i
detallada.

1

0

El document presentat
com a "proposta
d'albarà", tant sols indica,
el títol de l'apartat dels
camps que es demanen al
PCAP, però no es pot
valorar la informació ja
que no en conté. No es
pot considerar com un
"exemple d'albarà o
document acreditatiu de
l'entrega del
subministrament objecte"
ja que no hi ha el
contingut estricte per
poder avaluar, per tant,
no es pot valorar el nivell
de detall de la informació
que contingui l'albarà o
document acreditatiu a
l'entrega del
subministrament.

1

L'empresa facilita
informació completa i
detallada.

L'empresa facilita
informació completa i
detallada.

0

Igual que l’anterior.

1

En l'albarà i el document
posterior, l'empresa
detalla totes les
característiques del
biocombustible.

0

Igual que l’anterior.

1

En el document si es
detalla el lloc de
fabricació del
biocombustible.

1

4

TOTAL PUNTUACIÓ LOT 9:
x ADOMGRI SLU Æ 20,00 punts
x FORESTAL SOLIVA SL Æ 29,50 punts
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Lot 10, subministrament d’estella Vegueria de Lleida
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per l’empresas admesa en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor:
EMPRESES LICITADORES
x

ADOMGRI SLU

El producte presentat per l’empresa licitadora compleix amb els requisits establerts al Plec de Prescripcions
Tècniques obligatòries, per tant, s’admet l’oferta tècnica.

a. Programa de difusió comercial (fins a 6 punts)
Per a la valoració de la difusió comercial dels lots objecte de l’ Acord marc als efectes de la
comunicació amb els ens locals, l’atenció de les seves peticions i la verificació del nivell de
satisfacció, es tindrà en consideració que les empreses licitadores presentin una proposició que
inclogui de forma clara, esquematitzada, intel·ligible i fàcilment comprensible els aspectes
detallats a continuació, valorables d’acord amb els següents subcriteris:
ADOMGRI SLU
•Presentació d’un pla de treball per la difusió
comercial dels lots adjudicats. Es valorarà la
descripció i concreció de les accions, la identificació
de l’àrea o persona responsable de cadascuna
d’aquesta i la seva calendarització (fins a 2 punts)
•Presentació d’una proposta de catàleg, imprès i en
format pdf, per fer servir en la difusió dels lots
adjudicats. Es valorarà la presentació d’un exemple
o esborrany del catàleg, que expliqui quin és
l’objecte adjudicat, característiques, preu adjudicat,
dades de contacte, persona de contacte i opcions (si
s’escauen). (fins a 2 punts)
•Identificació de l’existència d’ un canal de
comunicació específic pel món local o
l’administració, per respondre consultes,
incidències, etc. Es valorarà l’existència d’aquest
canal de comunicació i que es faciliti persona/es de
contacte i/o les dades concretes del departamento
(fins a 2 punts)
TOTAL

Presenta un resum de pla de treball per
mesos a un any, però no identifica
1
l'àrea o persona responsable ni descriu
cadascuna de les accions

Presenta la proposta d'un catàleg, amb
2 la informació estricte que es sol.licita al
PCAP

Presenta dos correus electrònics i dos
números de telèfon, tot i que no indica
1
el nom de les persones o departament
que corresponen
4

b. L’origen de l’estella (fins a 20 punts)
Per a la valoració de l’origen del biocombustible es tindran en compte els següents aspectes
que esvaloraran d’acord amb els subcriteris indicats a continuació:
ADOMGRI SLU

x Es valorarà que l’estella que es subministri a
les entitats destinatàries de
l’Acord marc, durant la vigència de l’Acord i
dels contractes basats, sigui
procedent de boscos, públics o privats, de
l’àmbit territorial català (15 punts)

15

L'empresa presenta un certificat on
informa i mostra certificats de la
Generalitat de Catalunya dels
boscos d'extracció, concedits a l'any
2019, dels següents boscos: Ós de
Balaguer (Noguera), Ivars de
Noguera (Noguera), des del 2014
fins a l'actualitat. No correspon als
certificats que es detallen al PCAP,
però s'admet com a documentació
equivalent, també prevista en el
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plec.
•Es valorarà que l’estella que es subministri a
les entitats destinatàries de
l’Acord marc, durant la vigència de l’Acord i
dels contractes basats, sigui
procedent de boscos, públics o privats, de
l’àmbit territorial del lot al qual es
licita (5 punts)
TOTAL

5

Els certificats presentats,
determinen que l'estella és, com a
mínim, d'una de les comarques o
territoris inclossos dintre de la
vegueria.

20

c. Traçabilitat de les operacions (fins a 4 punts)
Per a la valoració de la traçabilitat de les operacions de lliurament de pèl·let objecte dels lots
referenciats, es tindrà en consideració el nivell de detall de la informació que contingui els
albarans o documents acreditatius d’entrega del subministrament, en quant la informació es
presenti sigui clara, esquematitzada, intel·ligible i fàcilment comprensible, d’acord amb els
següents subcriteris:
ADOMGRI SLU
• Nivell de detall de la informació relativa al
venedor, ens local i lloc específic d’entrega.
(fins a 1 punt)

x Nivell de detall de la informació relativa al
tipus de combustible i quantitat del
mateix. (fins a 1 punt)

x Nivell de detall de la informació relativa a
les característiques físiques del
biocombustible que s’entrega (fins a 1
punt)
x Nivell de detall de la informació relativa al
lloc de fabricació del pèl.let
(fins a 1 punt)
TOTAL

1

L'empresa facilita informació
completa i detallada

0

El document presentat com a
"proposta d'albarà", tant sols indica,
el títol de l'apartat dels camps que es
demanen al PCAP, però no es pot
valorar la informació ja que no en
conté. No es pot considerar com un
"exemple d'albarà o document
acreditatiu de l'entrega del
subministrament objecte" ja que no
hi ha el contingut estricte per poder
avaluar, per tant, no es pot valorar el
nivell de detall de la informació que
contingui l'albarà o document
acreditatiu a l'entrega del
subministrament.

0

Igual que l’anterior

0

Igual que l’anterior

1

TOTAL PUNTUACIÓ LOT 10:
x

ADOMGRI SLU Æ 25,00 punts

Lot 11, subministrament d’estella Vegueria de les Terres de l’Ebre
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per l’empresas admesa en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor:
EMPRESES LICITADORES
x

ADOMGRI SLU
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El producte presentat per l’empresa licitadora compleix amb els requisits establerts al Plec de Prescripcions
Tècniques obligatòries, per tant, s’admet l’oferta tècnica.

a. Programa de difusió comercial (fins a 6 punts)
Per a la valoració de la difusió comercial dels lots objecte de l’ Acord marc als efectes de la comunicació
amb els ens locals, l’atenció de les seves peticions i la verificació del nivell de satisfacció, es tindrà en
consideració que les empreses licitadores presentin una proposició que inclogui de forma clara,
esquematitzada, intel·ligible i fàcilment comprensible els aspectes detallats a continuació, valorables
d’acord amb els següents subcriteris:
ADOMGRI SLU
•Presentació d’un pla de treball per la difusió comercial
dels lots adjudicats. Es valorarà la descripció i concreció
de les accions, la identificació de l’àrea o persona
responsable de cadascuna d’aquesta i la seva
calendarització (fins a 2 punts)
•Presentació d’una proposta de catàleg, imprès i en
format pdf, per fer servir en la difusió dels lots
adjudicats. Es valorarà la presentació d’un exemple o
esborrany del catàleg, que expliqui quin és l’objecte
adjudicat, característiques, preu adjudicat, dades de
contacte, persona de contacte i opcions (si s’escauen).
(fins a 2 punts)
•Identificació de l’existència d’ un canal de
comunicació específic pel món local o l’administració,
per respondre consultes, incidències, etc. Es valorarà
l’existència d’aquest canal de comunicació i que es
faciliti persona/es de contacte i/o les dades concretes
del departamento (fins a 2 punts)
TOTAL

1

Presenta un resum de pla de treball
per mesos a un any, però no identifica
l'àrea o persona responsable ni
descriu cadascuna de les accions

2

Presenta la proposta d'un catàleg,
amb la informació estricte que es
sol.licita al PCAP

1

Presenta dos correus electrònics i dos
números de telèfon, tot i que no
indica el nom de les persones o
departament que corresponen

4

b. L’origen de l’estella (fins a 20 punts)
Per a la valoració de l’origen del biocombustible es tindran en compte els següents aspectes que
esvaloraran d’acord amb els subcriteris indicats a continuació:
ADOMGRI SLU

x Es valorarà que l’estella que es subministri a les
entitats destinatàries de
l’Acord marc, durant la vigència de l’Acord i dels
contractes basats, sigui
procedent de boscos, públics o privats, de l’àmbit
territorial català (15 punts)

•Es valorarà que l’estella que es subministri a les
entitats destinatàries de
l’Acord marc, durant la vigència de l’Acord i dels
contractes basats, sigui
procedent de boscos, públics o privats, de l’àmbit
territorial del lot al qual es
licita (5 punts)
TOTAL

15

L'empresa presenta un
certificat on informa i
mostra certificats de la
Generalitat de Catalunya
dels boscos d'extracció,
concedits a l'any 2019, dels
següents boscos: Ós de
Balaguer (Noguera), Ivars de
Noguera (Noguera), des del
2014 fins a l'actualitat. No
correspon als certificats que
es detallen al PCAP, però
s'admet com a
documentació equivalent,
també prevista en el plec.

0

No presenta

15
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c. Traçabilitat de les operacions (fins 4 punts)
Per a la valoració de la traçabilitat de les operacions de lliurament de pèl·let objecte dels lots referenciats, es
tindrà en consideració el nivell de detall de la informació que contingui els albarans o documents acreditatius
d’entrega del subministrament, en quant la informació es presenti sigui clara, esquematitzada, intel·ligible i
fàcilment comprensible, d’acord amb els següents subcriteris:
ADOMGRI SLU
• Nivell de detall de la informació relativa al venedor,
ens local i lloc específic d’entrega.
(fins a 1 punt)

x Nivell de detall de la informació relativa al tipus de
combustible i quantitat del mateix. (fins a 1 punt)

x Nivell de detall de la informació relativa a les
característiques físiques del biocombustible que
s’entrega (fins a 1 punt)
x Nivell de detall de la informació relativa al lloc de
fabricació del pèl.let
(fins a 1 punt)
TOTAL

1

L'empresa facilita informació
completa i detallada

0

El document presentat com a
"proposta d'albarà", tant sols indica,
el títol de l'apartat dels camps que es
demanen al PCAP, però no es pot
valorar la informació ja que no en
conté. No es pot considerar com un
"exemple d'albarà o document
acreditatiu de l'entrega del
subministrament objecte" ja que no
hi ha el contingut estricte per poder
avaluar, per tant, no es pot valorar el
nivell de detall de la informació que
contingui l'albarà o document
acreditatiu a l'entrega del
subministrament.

0

Igual que l’anterior

0

Igual que l’anterior

1

TOTAL PUNTUACIÓ LOT 11:
x ADOMGRI SLU Æ 20,00 punts

Lot 12, subministrament d’estella Vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran
No s’ha presentat cap proposició en aquest lot, dins del termini de presentació d’ofertes.

Lot 13, anàlisi de la qualitat del biocombustible
Es revisa i s’analitza la documentació presentada per l’empresa admesa en aquest lot, i es proposa la
puntuació de les seves proposicions en base als criteris sotmesos a un judici de valor:
EMPRESES LICITADORES
x

CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA

La proposta presentada per l’empresa licitadora compleix amb els requisits establerts al Plec de Prescripcions
Tècniques obligatòries.

a. Programa de difusió comercial (fins a 6 punts)
19

C. València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
Fax 93 216 02 86
ccdl@ccdl.cat
CIF P0800222B

Per a la valoració de la difusió comercial dels lots objecte de l’ Acord marc als efectes de la
comunicació amb els ens locals, l’atenció de les seves peticions i la verificació del nivell de
satisfacció, es tindrà en consideració que les empreses licitadores presentin una proposició
que inclogui de forma clara, esquematitzada, intel·ligible i fàcilment comprensible els
aspectes detallats a continuació, valorables d’acord amb els següents subcriteris:
ADOMGRI SLU
•Presentació d’un pla de treball per la difusió
comercial dels lots adjudicats. Es valorarà la
descripció i concreció de les accions, la
identificació de l’àrea o persona responsable de
cadascuna d’aquesta i la seva calendarització
(fins a 2 punts)
•Presentació d’una proposta de catàleg, imprès
i en format pdf, per fer servir en la difusió dels
lots adjudicats. Es valorarà la presentació d’un
exemple o esborrany del catàleg, que expliqui
quin és l’objecte adjudicat, característiques,
preu adjudicat, dades de contacte, persona de
contacte i opcions (si s’escauen). (fins a 2 punts)
•Identificació de l’existència d’ un canal de
comunicació específic pel món local o
l’administració, per respondre consultes,
incidències, etc. Es valorarà l’existència
d’aquest canal de comunicació i que es faciliti
persona/es de contacte i/o les dades concretes
del departamento (fins a 2 punts)
TOTAL

1,5

Presenta un resum de pla de
treball per mesos a un any, però
no identifica l'àrea o persona
responsable ni descriu cadascuna
de les accions.

1

Presenta la proposta d'un
catàleg, amb la informació
estricte que es sol.licita al PCAP.

2

Presenta dos correus electrònics
i dos números de telèfon, tot i
que no indica el nom de les
persones o departament que
corresponen.

4,5

TOTAL PUNTUACIÓ LOT 13:
x

CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA Æ 4,5 punts

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, 13 de novembre de 2019
Sr. Gil Salvans
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