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Clàusula 12.2.
Lot 2
Per formació específica en treballs d’alçada (fins a 8 punts)
S’obtindrà 1 punt per cada 20 h acreditades de formació en cursos específics en treballs d’alçada realitzats
pels oficials ofertats en l’apartat anterior fins un màxim de 8 punts.
Ha estassades els últims 5 anys (fins a 5 punts)
S’obtindrà un punt per cada Ha estassada acreditada realitzada en espais verds urbans, periurbans o forestals
els últims 5 anys fins un màxim de 5 punts.
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Lot 3
Per l’antiguitat de màquines tipus “tiffone” (fins a 3 punts)
S’obtindran 3 punts si el canó atomitzador més nou en propietat ofertat té menys de 3 anys d’antiguitat, 2
punts si té menys de 6 anys i 1 punt si té menys de 9 anys

-Prescripcions tècniques
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10.2.8 Per formació específica en treballs d’alçada (fins a 8 punts)
S’obtindrà 1 punt per cada 20h acreditades de formació en cursos específics en treballs d’alçada realitzats
pels oficials ofertats en l’apartat anterior fins un màxim de 8 punts
10.2.9 Ha estassades els últims 5 anys (fins a 5 punts)
S’obtindrà 1 punt per cada Ha estassada acreditada realitzada en espais verds urbans, periurbans o forestals
els últims 5 anys fins un màxim de 5 punts
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10.3.12 Per l’antiguitat de màquines tipus “tiffone” (fins a 3 punts)
S’obtindran 3 punts si el canó atomitzador més nou en propietat ofertat té menys de 3 anys d’antiguitat, 2
punts si té menys de 6 anys i 1 punt si té menys de 9 anys

-Annex 3 sobre 2
lot 3. Control de plagues
iso 9001
iso 14001
ohsas 18001
h formació cursos específics en GIP del tècnic responsable
nº jornades tècniques i/o congressos tècnic responsable
nº de carnets d’aplicador nivell bàsic
hores formació en GIP acreditades
nº de carnets d’aplicador nivell qualificat
nº assessors en GIP
nº canons atomitzadors
anys d'antiguitat canó atomitzador
nº tractaments amb canó fumigador dels últims 5 anys
nº endoterapies realitzades els últims 5 anys
nº tractaments biològics realitzats els últims 5 anys
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