07-20 EELL
Assumpte: Valoració global de la licitació per a la contractació del servei de deixalleria
municipal (lot 3) EXP. 2019/034-8784.
Identificació de l’expedient
És objecte del present informe valorar les ofertes presentades en el procediment obert per
a la contractació del servei de deixalleria municipal (lot 3), segons els criteris d’adjudicació
descrits en el punt 1.11 del plec de clàusules administratives (Expedient 2019/8784).
Informe
1.- Per contractar el servei de recollida de residus s’ha convocat un procediment obert,
l’anunci de licitació del qual s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província i al perfil del
contractant.
2.- Les empreses que han presentat ofertes són les següents:
 Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuriafil
 Engrunes, recuperació i manteniment, EI, SLU

https://www.registre.palauplegamans.cat:446/ABSIS/IDI/ARX/IDiARXABSAWeb/ASP/verificadorfirma.asp

Origen: Origen administració
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Lot 3. Servei de deixalleria municipal.
Codi Criteris avaluables de forma automàtica (a incloure al sobre C)
a.1
Millora del preu ofert per l’empresa licitadora.
a.2
Realització de tallers de reciclatge i reparació.
a.3
Hores d’assessorament en autoreparació.
a.4
Salari de les persones treballadores ocupades en l’execució
del contracte.
Codi Criteris que depenen d’un judici de valor (a incloure al sobre B)
b.1
Proposta organitzativa del servei.
b.2
Proposta de sensibilització ambiental
Total

Codi Segur de Validació

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web

3.- Els criteris a tenir en compte en l’adjudicació del contracte són:

Fins a 60 punts
Fins a 20 punts
Fins a 15 punts
Fins a 15 punts
Fins a 10 punts
Fins a 40 punts
Fins a 20 punts
Fins a 20 punts
100 punts

4.- La valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, amb una
puntuació de fins a 40 punts, com es va argumentar a l’informe núm. 04-2020, han quedat
com es mostra en el quadre següent:
Empresa
Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuria
Engrunes, recuperació i manteniment, EI, SLU

b.1
5
20

b.2
2
20

Puntuació total
7
40

5.- La valoració dels criteris avaluables de forma automàtica mitjançant una fórmula, amb
una puntuació de fins a 60 punts, s’aconsegueix a partir dels següents càlculs i arguments:
a.1) Millora del preu ofert per l’empresa licitadora (IVA exclòs)................fins a 25
punts
S’aplicarà la següent fórmula:

P = X * (OM / OF)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
OM: Preu ofert més baix de tots els licitadors.
OF: Preu ofert pel licitador que es valora.
La puntuació d’aquest criteri, segons el preu ofert per cada licitador és la següent:
Empresa
Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuria
Engrunes, recuperació i manteniment, EI, SLU

a.1 Preu ofert
81.667,97 €
88.616,92 €

Puntuació
20
18,43

a.2) Realització de tallers de reciclatge i reparació.
S’aplicarà la següent fórmula:
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P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
A: Quantitat de tallers de l’oferta que es valora.
B: Quantitat més alta (número de tallers oferts) de totes les ofertes presentades.

Codi Segur de Validació

Proposta de tallers de reciclatge i reparació per promoure l’espai de reutilització i reparació
de la deixalleria municipal i fomentar l’allargament de la vida útil dels productes.
La puntuació d’aquest criteri, segons la proposta de realització de taller per cada licitador
és la següent:
Empresa
Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuria
Engrunes, recuperació i manteniment, EI, SLU
Estat d'elaboració: Original
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P = X * (A / B)

a.2 Tallers
11
4

Puntuació
15
5,45

a.3) Hores d’assessorament en autoreparació.
S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (A / B)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
A: Quantitat d’hores d’assessorament de l’oferta que es valora.
B: Quantitat més alta (número d’hores d’assessorament) de totes les ofertes presentades.
Facilitar a la ciutadania les eines disponibles a l’espai de reparació, sota l’assessorament
d’una persona encarregada.
La puntuació d’aquest criteri, segons la proposta d’hores d’assessorament per cada
licitador és la següent:

Empresa
Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuria
Engrunes, recuperació i manteniment, EI, SLU

a.3 Hores
80 h
18 h

Puntuació
15
3,37

a.4)
Salari
de
les
persones
treballadores
ocupades
en
l’execució
contracte.......................................................................................................fins a 10 punts

del

S’aplicarà la següent fórmula:
P = X * (A / B)
P: Puntuació obtinguda per aquest criteri.
X: Puntuació màxima a atorgar per aquest criteri.
A: Percentatge de l’oferta que es valora.
B: Percentatge d’augment salarial més alt de totes les ofertes presentades.
La puntuació d’aquest criteri, segons l’augment salarial ofert per cada licitador és la
següent:
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a.4 Salaris
5%
2,5€

Puntuació
10
5

6.- La valoració dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, amb una
puntuació de fins a 60 punts, han quedat com es mostra en el quadre següent:
EMPRESA
FUNDACIÓ PRIVADA PER LA
INCLUSIÓ LABORAL ÀURIA
ENGRUNES, RECUPERACIÓ I
MANTENIMENT, EI, SLU

Estat d'elaboració: Original
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Empresa
Fundació Privada per la Inclusió Laboral Àuria
Engrunes, recuperació i manteniment, EI, SLU

A.1

A.2

A.3

A.4

PUNTUACIÓ

20

15

15

10

60

18,43

5,45

3,37

5

32,25

7.- La puntuació global assolida per cada empresa licitadora per ordre d’adjudicació és:

EMPRESA

FUNDACIÓ PRIVADA PER LA
INCLUSIÓ LABORAL ÀURIA
ENGRUNES, RECUPERACIÓ I
MANTENIMENT, EI, SLU

CRITERIS QUE
DEPENEN
D’UN JUDICI
DE VALOR

CRITERIS
AVALUABLES DE
FORMA
AUTOMÀTICA

PUNTUACIÓ
TOTAL

7

60

67

40

32,25

72,25

Conclusió
Per això exposat, es proposa l’adjudicació del servei de deixalleria municipal (lot 3) a
Engrunes, recuperació i manteniment, EI, SLU amb una puntuació total de 72,25
punts, per un import de 88.616,92 € (IVA exempt).

La qual ha presentat les següents millores:
- 4 tallers de reciclatge o reparació.
- 18 hores d’assessorament en autoreparació.
- 2,5 % d’increment percentual de mitjana en el salari de les persones treballadores
ocupades en l’execució del contracte.
S’informa per posar en coneixement a la Mesa de Contractació als efectes que es creguin
convenients.
Palau-solità i Plegamans, 20 de gener de 2020
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Ester Estadella Llovet
Tècnica de Medi Ambient

