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INFORME SOBRE LA VALORACIÓ DE LES OFERTES TECNIQUES DEL CONCURS
SERVEI PROFESSIONAL D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L’EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT
DE L’EDIFICI I INSTAL·LACIONS
DEL MERCAT DELS ENCANTS BARCELONA-FIRA BELLCAIRE
(Exp. núm. 121/19)

1.- Dades licitació.
La present licitació te les següents característiques:
Import de la licitació:
Termini d’execució:
Número d’ofertes admeses:

127.050,00 € (21% IVA Inclòs)
24 mesos ampliable a 24 mesos més.
1 empresa

2.- Resum de la puntuació de la oferta técnica amb criteris de judici de valor:
En base a la clàusula 10 del plec de condicions s’han realitzat les pertinents valoracions, essent el
resultat el següent:

8.a.1 Elaboració estudi
de seguiment del
manteniment preventiu
i conductiu (5 punts)

BCL

5,00

8.a.2 Elaboració estudi
8.a.3 Elaboració estudi
seguiment del
8.a.4 Estudi seguiment
de seguiment del
manteniment i
neteja, plagues i control
manteniment correctiu
inspeccions
sanitari aigües (5 punts)
(5 punts)
reglamentàries(5 punts)

5,00

5,00

0,00

8.b Milores
medioambientals,
estalvi energètic,
residus o recursos
híbrids (10 punts)

8.c Millores sobre les
especificacions
definides al plec tècnic
(10 punts)

Punts oferta
tècnica

10,00

10,00

35,00

Annex a aquest informe s’adjunta extracte de la oferta tècnica que ha servit per a l’avaluació
d’aquest.
Barcelona, 3 de juny de 2019.

Joan Manuel Llopis i Malleu
Director Tècnic IMMB

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER L'EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT DE L'EDIFICI I INSTAL·LACIONS DEL MERCAT DELS ENCANTS
Exp 121/19
JUSTIFICACIÓ PUNTUACIONS TÈCNIQUES SOBRE 2A
5
8.a.1 Elaboració estudi de seguiment del
manteniment preventiu i conductiu (5 punts)

1 BCL

PUNT. MAXIMA

PUNT. MAXIMA

8.a.2 Elaboració estudi seguiment del
manteniment i inspeccions
reglamentàries(5 punts)

5

5

8.a.3 Elaboració estudi de seguiment del 8.a.4 Estudi seguiment neteja, plagues i
control sanitari aigües (5 punts)
manteniment correctiu (5 punts)

Puntuació

Puntuació ponderada

Puntuació

Puntuació
ponderada

Puntuació

Puntuació
ponderada

Puntuació

Puntuació
ponderada

6

5,00

6

5

9,00

5,00

0

0,00

Descripció generica del que consisteix el manteniment
conductiu. Observació de l'estat general de les
insta·lacions i dependències de l'edifici.

Es descriu de manera genèrica per tot
l'equipament: Es proposa inventari
d'equipaments i instal·lacions, llibre de protocols,
programa d'inspecció, registre d'inspecció.

6

6

8.b Milores medioambientals, estalvi
energètic, residus o recursos híbrids (10
punts)

1 BCL

5

Puntuació

Puntuació ponderada

5

10,00

Descripció principalment genèrica. Excepte amb el
reciclatge de residus perillosos, que detalla el
procediment

5

Enumera un protocol d'intervenció amb anàlisi de No fa esment en concret del control de plagues i
causes, mesures preventives, restitució, informe i el control de sanitari.
millores. Proposa sistema GMAO per fer el
preventiu i correctiu amb introducció d'inventari i
informatització del control de tasques del
preventiu i conductiu amb identificació in situ
amb codis gràfics

9

8.c Millores sobre les especificacions
definides al plec tècnic (10 punts)

Punts oferta tècnica

Puntuació ponderada

6

10,00

1. Indicadors de qualitat. 2. Equip multidisplicinar (
administratiu, delineant, tecnic en seguretat)

6

35,00

0

