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CONTRACTE RESERVAT DE SERVEI DE NETEJA DELS
EDIFICIS DE LA FUNDACIó JULIO MUfrOZ RAMONET

amb mesures de contractació pública sostenible

lnforme re,latiu a l? yaloracií dels criteris d'adiud,icació avaluables utilitzan! iudici de
valor
Han presentat oferta els següents licitadors:

-

DIMOBA SERVICIOS

TREVOL NETEJASCCL.

No es valora la proposta de TREVOL NETEJA SCCL. Atès que no atès que la informació
lliurada no correspon a la sol.licitada.

Segons es determina en la clàusula 9 del Plec de Condicions Administratives els criteris a
valorar fins a 40 punts son els següents:

í. Complementarietat i millora del pla de treball
Els criteris de valoració fins a 20 punts son:
Es considerarà BONA la proposta que

detalli les neteges i manteniments addicionals
especifiques de cadascun dels edificis (amb caràcter anual) I el pla de lEncarregat
dbquip, alhora que sigui una proposta realista, ordenada i concisa i que compleixi les

A més, ha de contenir

un

tot i suposar un augment de

les

condicions definides al plec de condicions tècniques.
calendari anual per neteja i un per manteniiment.

Es considerarà ACCEPTABLE la proposta que,

freqüències de tes operacions a realitzar respecte les freqüències detaltades at Ptec
tècnic, que compleixi les condicions definides al ptec de condicions tècniques o que es
consideri realista, ordenada i concisa, no detatti. les neteges addicionats especifiques
dels espais, no inclogui el pla de lbncarregat ni un calendari anual.

Es considerarà DEFICIENT la proposta que no compleixi les condicions definides al plec
de condicions'tècniques, no suposi un augment de les freqüències de les operacions a

realitzar respecte les freqüències detallades al Plec tècnic

o que es consideri

no

realista, no ordenada o no concisa.
DIMOBA SERVICIOS: La seva proposta compleix amb les condicions definides al plec sobre

les hores de treball a cada àrea d'actuació

i

els serveis extraordinaris. Sols amplia

la

freqüència d'actuació en les dues actuacions més minoritàries però sense explicar si amb el
menor temps destinat es podrà assumir I'encàrrec o quina millora pot suposar la parcel'lació
de les activitats. No dóna cap explicació sobre com es realitzarà I'actuació, ni les propostes de
milloradel pladetreball, ni el pladetreball del'encarregatdel'equip,el queno'espotvalorar

si és realista. No es fa cap proposta addicional. Per tant es valora com una proposta
DEFICIENT.

Valoració total: 0 punts
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Propo3ta de seguiment trimestral

Els criteris de valoració fins a 20 punts són:

Es considerarà BONA la proposta que detalli el sistema de control per verificar i
garahtir el correcte funcionament del servei prestat, alhòra que sigui una proposta
realista, ordenada i concisa i que compleixi les condicions definides al plec de
condicions tècniques.
Es considerarà ACCEPTABLE la proposta que, tot

es consideri realista, ordenada

i

i especificar sistemes de control o que
concisa, no detalli i defineixi el funcionament dels

sistemes de control.
Es considerarà DEFICIENT la prop,osta en la que els sistemes de control proposats no

compleixin amb lbbjectiu de verificar i garantir el correcte funcionament del servei o
que es consideri no realista, no ordenada o no concisa.
t

DIMOBA SERVICIOS: la proposta de control i seguiment per verificar i garantir el eorrecte
funcionament prestat no ha estat dissenyada pensant en les condicions i dimensions de la
Fundació. és desmesurada en I'organigrama de coordinació, les eines i documents de control
atès el nombre de treballadors o treballadores, pel que es considera no realista i que no servirà
per garantir el correcte funcionament del servei. A més, preveu sistemes de sancions però cap
de reconeixement. Es considera una proposta no valorable.
Es valora amb 0 punts

Valoració total:

DIMOBASERVICIOS= 0 punts

Anna Ferrer
Barcelona, 22

de

genetrde 2019

