INFORME INTERN

ASSUMPTE: VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ PONDERABLES EN FUNCIÓ D’UN JUDICI DE VALOR DEL CONCURS
PER A LA CONTRACTACIÓ D’ENTITATS COL.LABORADORES PER AL SUPORT, A
L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA (ARC), EN TASQUES D’INSPECCIÓ A
INSTAL.LACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS I PER A LA PRESA DE MOSTRES A
DIPÒSITS CONTROLATS DE CATALUNYA.
LOT 4 (EXPEDIENT: G2024-2018-23).
1. INTRODUCCIÓ
El dia 26 de novembre de 2018 s’estableix el plec de prescripcions tècniques QUE
REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ D’ENTITATS COL.LABORADORES PER AL SUPORT,
A L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA (ARC), EN TASQUES D’INSPECCIÓ A
INSTAL.LACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS I PER A LA PRESA DE MOSTRES A
DIPÒSITS CONTROLATS DE CATALUNYA. LOT 4 (EXPEDIENT: G2024-2018-23). El
plec va sortir a licitació el dia 7 de desembre de 2018 establint un termini de presentació
d’ofertes que finalitzava el dia 7 de gener de 2019 a les 12 hores.
2. EMPRESES PRESENTADES A LA LICITACIÓ:
El dia 8 de gener de 2019 es procedeix a l’obertura de la documentació general (sobre A),
presentant-se al LOT 4 de la licitació l’empresa següent:
1- INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE SL (IPROMA)
El dia 15 de gener de 2019 es va procedir a l’obertura de la documentació acreditativa dels
criteris d’adjudicació ponderables en funció d’un judici de valor (sobre B).

3. VALORACIÓ DE LES OFERTES
Per tal de facilitar la valoració de l’oferta presentada s’ha elaborat la taula 1 de l’annex 1 on
es descriuen els aspectes sobre la valoració de la documentació aportada i a la taula 2, del
mateix annex, es detalla el resum de la puntuació de caràcter tècnic per cadascuna de les
subdivisions i la puntuació obtinguda tenint en compte la següent distribució de la puntuació:






Bloc 1: Contingut i qualitat del pla de treball.
15 punts
Bloc 2: Contingut i qualitat dels models dels documents. 10 punts
Bloc 3: Autocontrol de la qualitat de les inspeccions/presa
de mostres i documentació.
10 punts
Bloc 4: Equips, materials i eines informàtiques.
5 punts
Bloc 5: Millores proposades.
5 punts

4. CONCLUSIONS
Atesa la valoració i quantificació efectuada al quadre de l’annex I, el resultat obtingut ha
estat el següent:
1- INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS MEDIO AMBIENTE SL (IPROMA) 37,85 punts
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ANNEX 1.
TAULA 1: VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ APORTADA AL CONCURS G2024/2018/23
LOT: 4
Disposa de l'habilitació com a entitat col·laboradora de l'administració en matèria de medi ambient per
la DGQA en l'àmbit de control i de la caracterització dels residus i dels lixiviats (apartat 3.1.8 a) del
decret 60/2015, de 28 d'abril, sobre entitats col·laboradores de medi ambient)

SI

BLOC 1. Contingut i qualitat del pla de treball (15 punts)
1.1. Equip de treball
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

PLEC
TÈCNIC
IPROMA proposa 2 tècnics per a les tasques de presa de mostres d'aigües i anàlisi in situ de biogàs (1 tècnic
més del que es demana al plec).
S'ajusta al plec
Els 2 tècnics proposats estan habilitats per l'OAEC pel mostreig d'aigües i residus.

Número d’inspectors proposats (a més a més dels indicats com a mínims a cada lot)
Presentació dels currículums vitae dels/les inspectors/es proposats/des
Habilitació de cada inspector/a i tipus d’habilitació
Funcions del /la coordinador/a (llevat del lot 4 en el que es considera que no és necessària l’existència
d’un coordinador)
Formar part de la plantilla o contracte vinculant

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 1.1. (valor màxim 2,80 punts)

IPROMA destina una persona com a responsable del control de qualitat de les feines a executar i una altra
persona com a Director tècnic dels treballs de presa de mostres i anàlisi in situ.

2,60

1.2. Descripció de la planificació de les inspeccions
OFERENT
PUNTS A VALORAR
Descripció de com es faran les inspeccions
Especificació d’horaris entre els que es faran les inspeccions
Aleatorietat en les inspeccions
Freqüències

punts base

Informació suficient i correctament descrita.
Informació suficient i correctament descrita.
Informació suficient i correctament descrita.
Informació suficient i correctament descrita.
IPROMA proposa diferents rutes de mostreig (13 zonificacions) i un cronograma anual de mostrejos
d'aigües/lixiviats i biogàs. Aquestes rutes proposades no impliquen que s'hagin de fer tots els dipòsits en un
únic dia, segons ens han informat des dels serveis tècnics d'IPROMA.
Informació suficient i correctament descrita.

Planificació del treball – cronograma
Modificació de la planificació a petició de l’ARC

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 1.2. (valor màxim 4,80 punts)

PLEC
TÈCNIC

4,80

1.3. Descripció de la inspecció / presa de mostres (metodologia)
OFERENT
PUNTS A VALORAR
Informació, obtenció de dades
Actuació de l'/la inspector/a
Lot 4. Contractació d’entitats col·laboradores per a la presa de mostres en dipòsits controlats de
Catalunya
·

punts base

PLEC
TÈCNIC
Es descriu correctament, seguint les directrius de la IT 402
Es descriu correctament amb una informació suficient sobre l'actuació de l'inspector.

IPROMA especifica que realitzarà les inspeccions en base a les directrius de la IT 402 i desenvolupa les
diferents fases de la instrucció tècnica.
Es descriu correctament, seguint les directrius de la IT 402. Proposen ampliar el números de blancs de neteja
de 4 a 12 i també fan cronograma anual amb proposta de dipòsits on fer els blancs.
Es descriu correctament amb una informació suficient sobre les determinacions in situ.

Instrucció Tècnica de l’OAEC: IT 402.

. Sistemàtica d'obtenció dels blancs de control de qualitat de la presa de mostres
. Determinació in situ dels paràmetres de pH, temperatura i conductivitat elèctrica en aigües.

IPROMA disposa de procediments interns acreditats per ENAC (P-LB-TM-006) per mostreig d'aigües, si bé no
l'adjunten a l'oferta tècnica.
Biogàs: Disposen de procediment intern (MT-003).

· En el cas que l’empresa disposi d’un procediment tècnic per a la realització d’inspeccions es
valora la seva aportació.

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 1.3. (valor màxim 4,90 punts)

4,90

1.4. Descripció del procediment en cas d'observar una incidència durant la inspecció
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

Tots els tècnics d'IPROMA es desplacen a camp amb smartphones de última generació (Samsung Galaxy J6) i
tablets (Samsung Galaxy Tab A). Ambdós dispositius disposen de connexió 4G mitjançant targeta SIM. En el
mateix dispositiu tenen: El pla de treball, càmara de fotos i video d'alta definició, telèfon mòbil, dispositiu GPS,
correu electrònic, connexió directe amb la intranet d'IPROMA, anotacions en el dispositiu evitant l'ús del paper.

Ús dels medis tecnològics de la informació

IPROMA elaborarà un informe amb les dades recolectades de la incidència que es lliurarà a l'ARC el mateix dia
de la incidència. Indiquen els punts que constaran a l'informe: (entitat, assumpte, emisor, descripció de la
incidència, documents gràfics i mesures adoptades). L'informe, quan es pugui tipificar, anirà assenyalat amb un
color que indicarà la gravetat de la incidència: greu (vermell), mitja (groga) i lleu (verde).

Informe de la incidència

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 1.4. (valor màxim 1,50 punts)

PLEC
TÈCNIC

1,50

1.5. Desenvolupament de les reunions amb els /les inspectors/es de l'ARC
OFERENT
punts base
PUNTS A VALORAR
Reunions de coordinació amb els coordinadors assignats per l’ARC i amb els coordinadors dels lots 1,
2 i 3.

PLEC
TÈCNIC

Per al lot 4 el/la mateix/a inspector/a fa les tasques d’interlocució amb el coordinador de l’ARC
assignat.
S'ajusta al que es demana al plec. IPROMA per cada reunió portarà una acta de reunió preparada en la qual
s'indicaran els treballs realitzats en el mes, incidències destacades i qualsevol observació que es vulgui
traslladar a l'ARC. Aquesta acta serà tramesa a les parts presents.
Comentat a l'apartat anterior

Reunions amb els/les inspectors/es de l’ARC a Barcelona
Reunions amb els/les inspectors/es de l’ARC als serveis territorials de Lleida, Tarragona, Terres de
l’Ebre i Girona.

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 1.5. (valor màxim 1 punt)
PUNTUACIÓ TOTAL DEL BLOC 1

1,00
14,80

BLOC 2. Contingut i qualitat dels models dels documents (10 punts)
2.1. Lliurament de la documentació generada durant la inspecció
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

PLEC
TÈCNIC
Informe de resultats de biogàs in "situ": Adjunten un model de resultats analítics d'assaig de biogàs adaptat a
una presa de mostra per analitzar a laboratori i no per mesures in situ. El contingut de l'informe (comenten que
el model és similar al de presa de mostres d'aigües i lixiviats) s'adapta al que es demana al plec tècnic (punt
5.3.4).

Informes (descriptiva i models)

Informe de presa de mostres (aigües i lixiviats): el contingut de l'informe s'adapta a la IT-402.
Fitxes d’inspecció / fitxa de presa de mostres (descriptiva i models)
Lot 4.
Aigües i Lixiviats: annexen un model de fitxa de camp amb les dades mínimes sol.licitades al plec. També
inclouen tres models de fitxes de camp per aigües superficials, aigües subterrànies i aigües residuals.
· La fitxa de la presa de mostres ha de contenir com a mínim els aspectes descrits a l’apartat
5.3.1.2. del plec de prescripcions tècniques.

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 2.1. (valor màxim 3 punts)

Biogàs: No annexen cap model de fitxa de camp, si bé al fer consulta telefònica per aclariments tècnics,
aporten full de camp.

1,30

2.2. Comunicació i documentació d'incidències
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

PLEC
TÈCNIC
Les incidències detectades a camp seran comunicades de forma immediata a l'ARC i s'anotaran en el Microsoft
Planner que IPROMA obrirà per a aquesta assistència. Aquest programa permet registrar i planificar tasques,
en aquest cas incidències. La notificació d'incidències es portarà a terme mitjançant trucada telefònica
immediata i amb correu electrònic. Amb la freqüència sol.licitada per l'ARC es remetrà el registre i situació de
totes les incidències en format excel o altre format.

Full resum d'incidències

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 2.2. (valor màxim 2 punts)

2,00

2.3. Planificació de les inspeccions/presa de mostres (a nivell documental)
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

PLEC
TÈCNIC
Partint del cronograma anual proposat a l'ARC, aquest es trasllada a l'eina del sistema LIMS que disposa
IPROMA a on precarregarà tota la informació dels punts de presa de mostres. Des d'aqesta eina s'obtindrà el
calendari diari, setmanal, mensual i anual d'execució de les inspeccions. De forma mensual, aquesta informació
serà assignada al tècnic i li apareixerà directament a la tablet. Les dades i operacions relacionades en la presa
de mostres i mesures de biogàs quedaran registrats com a dades primàries en les fulles de presa de mostra
corresponents que IPROMA té dissenyades en l'aplicaciò Movilab, aplicació que directament envia les dades al
sistema LIMS (sistema de Gestió d'Informació de Laboratori).

Planificació

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 2.3. (valor màxim 3 punts)

2,00

2.4. Relació de les inspeccions efectuades en el mes anterior (a nivell documental)
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

PLEC
TÈCNIC
S'ajusta al que es demana al plec. De forma mensual IPROMA, cumplimentarà el el fitxer "registre
d'inspeccions" que remetrà a l'ARC. Adjunten format proposta.

Relació

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 2.4. (valor màxim 2 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL DEL BLOC 2

2,00
7,30

BLOC 3. Autocontrol de la qualitat de les inspeccions/presa de mostres i documentació (10 punts)
3.1. Autocontrol a les inspeccions
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

IPROMA descriu el seu sistema de supervisió dels inspectors, comprovant que el personal format i qualificat
demostra la seva idoneitat com a inspector en quant a formació, experiència i coneixements.
IPROMA utilitza un format intern de "questionari i informe de supervisió", models que adjunten a l'oferta tècnica.
Les inspeccions objecte d'aques concurs seran incloses dins del pla de supervisió de personal tècnic
d'IPROMA (format intern F-I-LB-IN-063.6)

Pla d’autocontrol
Model registre supervisió inspeccions/presa de mostres

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 3.1. (valor màxim 4 punts)

PLEC
TÈCNIC

4,00

3.2. Autocontrol a la documentació
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

PLEC
TÈCNIC
IPROMA estableix un pla de supervisió de la documentació que és paral.lela a la supervisió del personal.

Pla d’autocontrol

Tota la documentació generada en la inspecció supervisada és revisada per la direcció Tècnica i per la Direcció
de Qualitat i es cumplimenta el format intern "Format de Supervisió documental", on es revisa: el document
normatiu de referència, el pla d'inspecció i presa de mostres, els registres generats en la planificació, inspecció
i presa de mostres i anàlisi in situ, els informes generats després de la inspecció i presa de mostres, els
informes d'assaig, l'arxiu de la documentació. No s'adjunta model de registre.

Model registre supervisió documentació

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 3.2. (valor màxim 4 punts)

3,00

3.3. Confifencialitat i incompatibilitat
OFERENT
PUNTS A VALORAR
Compromís de confidencialitat de les inspeccions, dels resultats de la presa de mostres, de les
determinacions de biogàs o d’altres aspectes relacionats amb la tasca inspectora, a la pròpia empresa
licitadora o a externs.

punts base

PLEC
TÈCNIC
S'ajusta al plec.

S'ajusta al plec.

Incompatibilitat. No incórrer en cap incompatibilitat per a desenvolupar les inspeccions, d’acord amb
allò que es determina en aquest plec de prescripcions tècniques i per lot (exclusivitat del/ls
inspector/es, feines similars, etc.).

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 3.3. (valor màxim 2 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL DEL BLOC 3

2,00
9,00

BLOC 4. Equips, materials i eines informàtiques (5 punts)
4.1. Vehicles suficients per a dur a terme les inspeccions
OFERENT
PUNTS A VALORAR
Vehicles suficients per a dur a terme les inspeccions

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 4.1. (valor màxim 1,5 punts)

punts base

PLEC
TÈCNIC

1,50

4.2. Tipologia de vehicles
OFERENT
PUNTS A VALORAR
Tipus de vehicle (*)
Elèctric
A gas
Híbrid (gasolina / bateria)
Híbrid (gasolina / gas)
Benzina
Dièsel

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 4.2.

punts base

PLEC
TÈCNIC
(*) la tipologia dels vehicles es valora de forma quantificada al sobre C

0,00

4.3. Equipament de camp per a fer les inspeccions o presa de mostres
OFERENT
punts base
PUNTS A VALORAR
Equips de l’Oficina portàtil
Relació/descripció dels equips mínims de protecció individual (EPI). Com a mínim: botes de seguretat;
roba adequada, granotes d’un sol ús, guants, casc, ulleres de protecció, màscara per a pols, màscara
per a gasos nocius.
Lot 4.

PLEC
TÈCNIC
IPROMA descriu els següents equips: Telèfon, Tablet, Ordinador portàtil i Impressora.
IPROMA disposa del següent equip: Calçat de seguretat, Casc, Guants de protecció, Ulleres panoràmiques,
Mascareta filtrant amb vàlvula, Màscara/semimàscara filtrant per a gasos i/o filtres, vestuari elvada
vissibilitat/Armilla reflectant, Proteccions auditives, cons ,balisses,....
IPROMA disposa del següent equip: sonda de nivell, sonda multiparamètrica, electrodes de pH, electrodes de
coonductivitat i T, perxa tomamostres, GPS, Boma Purgado MEGA MOONSON ("tipus bailer").
No incorporen materials bàsics com: neveres portàtils, dataloggers, blocs de gel, cubells, ampolles de vidre,
aigua destil.lada, hidròxid sòdic, pots de plàstic.

· Relació/descripció dels materials i equips necessaris per a la presa de mostres de lixiviats i
aigües, indicant també models d’equips.
· Relació/descripció dels materials i equips necessaris per a l’anàlisi in situ de les emissions de
biogàs, indicant també models d’equips.

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 4.3. (valor màxim 1,5 punts)

IPROMA disposa del següent equip: analitzador portàtil marca DRAGËR Xam-700 per mesurar CH4, O2, H2S i
CO2.

1,25

4.4. Recursos de telefonia i connexió a internet per a fer les tasques d’inspecció
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

PLEC
TÈCNIC
Tots els tècnics d'IPROMA es desplacen a camp amb smartphones de última generació (Samsung Galaxy J6) i
tablets (Samsung Galaxy Tab A). Ambdós dispositius disposen de connexió 4G mitjançant targeta SIM. En el
mateix dispositiu tenen: El pla de treball, càmara de fotos i video d'alta definició, telèfon mòbil, dispositiu GPS,
correu electrònic, connexió directe amb la intranet d'IPROMA, anotacions en el dispositiu evitant l'ús del paper.

Telèfons intel·ligents amb connexió a internet

Valorat en l'apartat anterior

Comptes de correu electrònic per a cada inspector/a

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 4.4. (valor màxim 1 punt)

1,00

4.5. Recursos informàtics
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

IPROMA comenta que assignarà els següents recursos informàtics per garantir la correcta execució del
contracte: Ordinador i impressora portàtil HP amb connexió a vehicle de camp, office 365 amb llicència
professional, programes d'informació cartogràfica (ArcGis i Google Earth).
IPROMA comenta que assignarà els següents recursos informàtics per garantir la correcta execució del
contracte: Ordinadors sobretaula de darrera generació amb procesador Intel Pentium Core Duo, 2 GB de
memòria RAM i les seves pantalles corresponents, teclats i equips auxiliars. Servidor amb doble
microprocessador i un mínim de 2GB de RAM. Es diposa d'un sistema de còpies de seguretat en el qual es
realitzaran diàriament còpies dels treballs, així com còpies setmanals i mensuals incrementals. Sistema
d'alimentació interrrompuda (SAI) per evitar la pèrdua d'informació en cas de fallida del subministrament
elèctric. Impressores a color en formats A3 i A4, així com disponibilitat de plotter per altres formats de mapes o
panels que sigui necesari editar.

Recursos informàtics portàtils

Recursos informàtics fixes (a la seu social o oficina del licitador)

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 4.5. (valor màxim 1 punt)
PUNTUACIÓ TOTAL DEL BLOC 4

PLEC
TÈCNIC

1,00
4,75

BLOC 5. Millores proposades (5 punts)
5.1. Millores a les inspeccions
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

PLEC
TÈCNIC
Tècnic inspector addicional: a banda dels dos inspectors incorporen al Director tècnic que té l'habilitació ECRESmos, com a recurs d'urgència en cas de necessitat.
Es valora positivament.
Servei Auxiliar de Laboratori: IPROMA és laboratori d'assaig en l'àmbit de control i caracteritzaciò dels residus i
lixiviats (LA-RES), habilitat per la DGQA. És per això que podria actuar com a laboratori auxiliar davant de
qualsevol incidència que pogués patir el laboratori de l'ARC.
Es valora positivament.
Disponibilitat horària: IPROMA garanteix la dispoibilitat d'un tècnic inspector les 24 hores del dia i els 365 dies
de l'any. d'aquesta manera els tècnics de l'ARC disposaran d'una persona de contacte permanentment per
poder gestionar possibles urgències que puguin sorgir durant l'execució dels treballs.
Es valora positivament.

Millores a les inspeccions

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 5.1. (valor màxim 1 punt)

1,00

5.2. Millores a la documentació
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

PLEC
TÈCNIC
Cadena de custòdia de mostres: document associat de manera inseparable a la mostra fins arribar al laboratori
de l'ARC, ja que inclourà les seves dades identificatives i les dades del punt de control d'on procedeix.
No aporta un valor afegit al plec.
Fitxa de mostreig d'aigües subterrrànies: Proposa utilitzar el model de fitxa de la guia tècnica de l'ACA
("protocol de mostreig d'aigües subterrànies").
No aporta un valor afegit al plec.

Millores a la documentació

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 5.2. (valor màxim 1 punt)

0,20

5.3. Millores en equips i materials
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

Vehicle addicional: es proposa un segon vehicle per multiplicar la capacitat de resposta davant de sol.licituds
urgents.
Es valora positivament.
Equips de camp addicionals: s'ofereix un joc complet addicional de tots els equips presentats en l'oferta:
informàtics (fixes i mòbils), de mostreig (sonda de nivell, equips de mesura "in Situ" de matriu aquosa i biogàs),
de telefonia, etc.
No aporta un valor afegit al plec.
Sonda d'interfase: en ocasions els piezòmetres poden contenir capes no aquosas intercalades amb l'aigua, bé
en forma d'hidrocarburs flotants o assentats en el fons; per tant, s'adscriu com a millora al contracte aquesta
sonda que permet mesurar el nivell i gruix del sproductes orgànics com de l'aigua amb una precisió de +-1mm.
Es valora positivament.

Millores en equips i materials

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 5.3. (valor màxim 1 punt)

PLEC
TÈCNIC

0,80

5.4. Millores tecnològiques i en eines informàtiques
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

PLEC
TÈCNIC
IPROMA ha dissenyat l'aplicació IPROMA Live per utilitzar en dispositius mòbils (telèfons i tauletes) amb
sistema operatiu Android i IOS i connexió a internet, essent la finalitat bàsica oferir l'oportunitat en temps real
de gestionar les mostres i estar informat en temps real de l'estat dels anàlisis i resultats obtinguts.
No aporta valor afegit al plec.

Millores tecnològiques i en eines informàtiques

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 5.4. (valor màxim 1 punt)

0,00

5.5. Millores en la presa de mostres i anàlisi de biogàs.
OFERENT
PUNTS A VALORAR

punts base

IPROMA ha desenvolupat metodologia analítica per a la determnació de gas i biogàs en laboratori
(cormatografia de gasos amb detector TCD, cromatografia de gasos acoplada a espectrometria de masas,
espectrofotometria d'absorció molecular).
No aporta valor afegit al plec.

Només per al lot 4: Millores en la presa de mostres i anàlisi de biogàs.

PUNTUACIÓ PARCIAL APARTAT 5.5. (valor màxim 1 punt)
PUNTUACIÓ TOTAL DEL BLOC 5

PLEC
TÈCNIC

0,00
2,00

ANNEX 1
Taula 2. QUADRE RESUM VALORACIÓ TÈCNICA
SOBRE B. LOT 4 ( EXPEDIENT: G2024-2018-23). QUADRE RESUM DE LA PUNTUACIÓ TÈCNICA

PUNTUACIÓ PARCIAL
EMPRESA

IPROMA

Contingut
i
qualitat del pla
de treball (15
punts)

Contingut
i Autocontrol de la
qualitat
dels qualitat de les
models
dels inspeccions/presa
documents (10 de
mostres
i
punts)
documentació (10
punts)

Equips,
Millores
materials i eines proposades
informàtiques (5 punts)
punts)

14,80

7,30

4,75

9

2

(5 PUNTUACIÓ
TOTAL SOBRE
B

37,85

