EXPEDIENT:
ASSUMPTE:
TIPUS DE CONTRACTE:
TRAMITACIÓ:
PROCEDIMENT:
ASSUMPTE:

275/2021-PSEC
LICITACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE NETEJA VIÀRIA DE SALLENT
SERVEIS
Ordinària
Obert subjecte a regulació harmonitzada
Informe tècnic sobre la valoració del SOBRE -2 (CRITERIS QUE
DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR).

Antoni J. Hernández i Casahuga, Enginyer Industrial 15.631, en qualitat d’enginyer
municipal de l’ajuntament de Sallent, en relació l’assumpte esmentat a la capçalera,
emet el següent
INFORME TÈCNIC
ANTECEDENTS
El pressupost de licitació del SERVEI PÚBLIC DE NETEJA VIÀRIA DE SALLENT és de
1.055.348,80 € (IVA no inclòs), 1.160.878,20 € (IVA 10% inclòs). El valor estimat del
contracte és de 1.899.618,84 € (IVA no inclòs)
Atès que la licitació contempla la valoració de criteris que depenen d’un judici de valor,
al SOBRE – 2 s’han presentat els aspectes que cal valorar en aquest apartat.
En data 20.1.2022, es va procedir a l’obertura del SOBRE - 2 digital de la licitació
referenciada a la capçalera.
El present informe es redacta per a valorar el contingut del SOBRE-2, com a pas previ a
la valoració dels criteris de valoració automàtica.

CONSIDERACIONS
D’acord al PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI
PÚBLIC DE NETEJA VIÀRIA DE SALLENT, els criteris de valoració del SOBRE – 2:
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Atès els criteris de valoració de cada punt:

A la licitació, només s’ha rebut una única oferta, corresponent a la societat
Transvinyots,S.L. (B-62136833).
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VALORACIÓ DE LES OFERTES
1. Oferta de “Transvinyols S.L”
a. Justificació i metodologia de càlcul per determinar els RRHH
Per a l’elaboració de l’oferta, el licitant ha digitalitzat les rutes per a calcular el
metres lineals necessaris per a cada tipologia de neteja. A partir de la longitud de
vials i la seva amplada, es realitza una estimació necessària de RRHH.
Per tant, es considera acreditat que l’oferta té un nivell excel·lent de coherència,
amb informació rellevant per a l’optimització de recursos i que és idònia a nivell
operatiu. En conseqüència, es valora com a EXCEL·LENT aquest apartat.
b. Adaptació dels mitjans materials a l’organització dels serveis i a la morfologia
urbana de cada zona del municipi.
El licitant ofereix una ampliació de la zona d’escombrat manual motoritzat, així
com la possibilitat que aquesta tasca s’acompanyi de rentats puntuals amb aigua.
Per tant, es considera acreditat que aquest punt de l’oferta aporta un nivell
excel·lent de qualitat, amb informació rellevant per a l’optimització de recursos i
que és idònia a nivell operatiu. En conseqüència, es valora com a EXCEL·LENT
aquest apartat.
c. Millores en la gestió dels residus d’actes i/o esdeveniments.
El licitant es compromet a eliminar els residus impropis dels contenidors de
recollida selectiva instal·lats en motiu de festes i actes populars. Després de cada
acte, es procedirà al rentat dels contenidors. Si cal, també es netejarà amb aigua la
zona on hagin estat instal·lats els contenidors. No s’oferta ampliació de bossa
d’hores dedicades a actes i festes (50h).
Per tant, es considera acreditat que aquest punt de l’oferta aporta un nivell
excel·lent de qualitat, amb informació rellevant per a l’optimització de recursos i
que és idònia a nivell operatiu. En conseqüència, es valora com a EXCEL·LENT
aquest apartat.
d. Característiques de la maquinària proposada d’acord a l’Annex 5 del PPT
Com a millora de la maquinària ofertada, el licitador aporta una escombradora
pròpia de 5m3 RAVO 560 CD (EURO VI) per a complementar les prestacions del
servei. No obstant, no es detalla el volum de treball que està previst realitzar amb
aquesta màquina, pel que s’entén que aquest vehicle és un mer vehicle de
substitució d’acord al punt 3.5 del PPT (plec de prescripcions tècniques).
Els bufadors elèctrics, s’entenen que ja estan prescrits als plecs (taula 3.1 del PPT),
si bé se n’afegeix un.
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També s’afegeix la possibilitat d’emprar aigua calenta al remolc hidronetejador, si
bé s’ha d’entendre que aquesta mesura, per motius ambientals, hauria d’utilitzarse només en cas de necessitat justificada.
Per tant, es considera acreditat que aquest punt de l’oferta aporta una millora
operativa. En conseqüència, es valora com a NOTABLE aquest apartat.
e. Distribució interna i ús del l'espai de la base de serveis
El licitador disposa d’una nau industrial de 455m2 de capacitat situada al Polígon
Industrial de Sta. Maria d’Artés, la qual farà servir de base operativa.
La nau disposa de diversos espais (vestidors, oficines, aparcament, etc) que es
consideren suficient per al desenvolupament de l’activitat, malgrat que no
s’especifica quin % de la nau/dependències es destinaran exclusivament a
l’execució del contracte de neteja de Sallent.
En conseqüència, s’escau valorar amb un SUFICIENT aquest apartat.
f. Criteris de compra verda i socialment responsable
El licitador aporta els criteris utilitzats en la compra de materials i maquinària.
També es compromet a un seguiment mensual dels consums energètics dels
vehicles. El personal adscrit ha participat o participarà en cursos de temàtica
sostenible, entre els quals, s’inclou un “Curs de Ecoetiquetes i Compra Verda”.
També declara “Tot el vestuari del personal, fomentant sempre que sigui possible
l’ús d'articles de fibres sintètiques reciclades, articles de fibres naturals
d’agricultura ecològica o de comerç just i la reducció d’embalatges, es fabricarà
respectant els drets bàsics en el treball relativa als principis i drets fonamentals tal i
com diu la Declaració de l’Organització Internacional del Treball. Transvinyots, S.L.
facilitarà l’acreditació d’aquests criteris:
• Certificat de codi de conducta (SGE 21, SA 8000, Fair Wear Foundation, Made in
Green o equivalent).
• Certificació d’auditoria feta per auditories externes.”
Per tant, es considera acreditat que aquest punt de l’oferta aporta un nivell
excel·lent de qualitat (ambiental). En conseqüència, es valora com a EXCEL·LENT
aquest apartat.

g. Tecnologies de la informació aplicades a la millora de la gestió operativa dels
serveis
A l’oferta s’ha inclòs una plataforma amb les següents característiques:
- La localització geogràfica de tots els mitjans adscrits al servei i transmissió de
dades en temps real.
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-

Realitzar i visualitzar l’inventari de tots els elements relacions amb al contracta
en format GIS.
La gestió d’incidències independentment de la seva procedència (registre
ajuntament, App de queixes o responsables del servei).
La generació d’informes personalitzats i factures.
El manteniment i reparació dels vehicles.
Accés de dades en format acordat i compatible amb els sistemes de
l’Ajuntament.

També s’inclou un mòdul per a gestió d’incidències i tot els vehicles i maquinària
de neteja viària disposaran d’ordinador embarcat i control GPS.
Per tant, es considera acreditat que aquest punt de l’oferta aporta un nivell
excel·lent de qualitat, amb informació rellevant per a l’optimització de recursos i
que és idònia a nivell operatiu. En conseqüència, es valora com a EXCEL·LENT
aquest apartat.

CONCLUSIONS
Un cop revisada la documentació presentada, el tècnic que subscriu valora els apartats
d’acord a la taula següent:
Oferta de “Transvinyols S.L”:
CRITERIS RELATIUS A JUDICI DE VALOR

OPERATIVA DEL SERVEI
Serveis de neteja viària
1 Organització i desenvolupament dels serveis bàsics de neteja
(a) Justificació i metodologia de càlcul per determinar els RRHH
(b) Adaptació dels mitjans materials a l’organització dels serveis i
a la morfologia urbana de cada zona del municipi
2 (c) Millores en la gestió dels residus d’actes i/o esdeveniments
VALORS ORGANITZATIUS
Recursos materials
2 Qualitat adequació i coherència dels recursos materials
(d) Característiques de la maquinària proposada d’acord a l’Annex
5 del PPT
3 Instal·lacions (base de serveis)
(e) Distribució interna i ús del l'espai de la base de serveis
Sostenibilitat
4 (f) Criteris de compra verda i socialment responsable

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

QUALIFICACIÓ % PUNTUACIÓ
OBTINGUDA

PUNTUACIÓ
OBTINGUDA

8

EXCEL·LENT

100%

8,00

8

EXCEL·LENT

100%

8,00

3

EXCEL·LENT

100%

3,00

6

NOTABLE

50%

3,00

1

SUFICIENT

0%

0,00

3

EXCEL·LENT

100%

3,00

Tecnologies de la informació
5 (g) Tecnologies de la informació aplicades a la millora de la gestió
operativa dels serveis

1

EXCEL·LENT

100%

1,00

TOTAL

30
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Per tant, els criteris relatius a judici de valors del licitador “Transvinyols S.L” es valoren
amb 26 punts.
És el que cal informar,
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