EXPEDIENT: IRTA-2020001
INFORME DE VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES A L’EXPEDIENT DE
CONTRACTACIÓ DE LA FABRICACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE 36 MÒDULS DE
DIGESTIBILITAT AVÍCOLA AMB UNA CAPACITAT PER A 2 GÀBIES CADASCUN,
AMB UN TOTAL DE 72 GÀBIES.
A. CRITERIS DE VALORACIÓ SOTMESOS A CRITERIS SUBJECTIUS
Segons consta a l’Annex 4 del Plec de Clàusules Particulars, els criteris de valoració sotmesos
a criteris automàtics en l’expedient de contractació de referència (màxim 30 punts) són els
següents:
•

Experiència: Es valorarà el nombre i categoria de projectes realitzats durant els últims cinc anys
en l’àmbit de la fabricació i subministrament d’equipaments avícoles dels professionals que
executaran el contracte. ................................................................ Fins a 10 punts.

•

Mitjans aplicats a la fabricació: Les característiques de l’oferta s’analitzaran prenent en
consideració els mitjans materials en funció de la proposta d’equips, maquinària, etc.
......................................................................................................
Fins a 6 punts.

•

Qualitat i mesures ambientals (Fins a 8 punts): es valoraran prenent en consideració els
apartats següents:
a) Qualitat dels treballs: es valoraran en 4 punts en funció del compliment del programa
de garantia de qualitat conforme normes ISO 9001 i 9002 o mesures i sistemes
d’autocontrol per verificar la qualitat dels treballs desenvolupats ... Fins a 4 punts.
b) Mesures mediambientals: es valoraran en 4 punts quan l’execució del contracte es
realitzi sota el compliment d’un sistema de gestió mediambiental conforme normes
internacionals ISO 14000, europees EN o espanyoles UNE que garanteixin una correcta
gestió mediambiental el procés de producció. .................................Fins s 4 punts.

•

Millores relacionades amb la innovació (Fins 6 punts): Es valorarà la incorporació de solucions
innovadores en l’execució del projecte. Es podran proposar dues millores com a màxim,
cadascuna tindrà una puntuació màxima de 3 punts

B. JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES
B.1. Empreses admeses a la licitació
En l’expedient de referència, s’han admès a la licitació per haver aportat la documentació exigida
en el sobre A, les empreses següents:
-

INSAVI Equipamientos Avícolas S.L.
Taller VITAR S.L.L.

B.2. Aplicació dels criteris de valoració sotmesos a criteris subjectius a les ofertes
presentades:
•

Experiència: Es valorarà el nombre i categoria de projectes realitzats durant els últims cinc
anys en l’àmbit de la fabricació i subministrament d’equipaments avícoles dels professionals
que executaran el contracte. Es valorarà específicament les referències i equips de

característiques similars als de l’objecte d’aquesta licitació. Per a poder rebre puntuació en
aquest criteri caldrà indicar quins professionals executaran el contracte i acreditar els
projectes realitzats per aquests en el període de temps indicat anteriorment ...... Fins a 10
punts.

•

•

o

L’empresa INSAVI Equipamientos Avícolas S.L., ha obtingut una puntuació de 0 punts,
atès que tot i que aquesta empresa acredita una llarga experiència en la fabricació
d’equips de característiques similars als de la present licitació, no indica quins
professionals seran els responsable d’executar el contracte ni acredita en quins dels
projectes aportats han col·laborat aquests professionals durant els últims cinc anys.

o

L’empresa Taller VITAR S.L.L., ha obtingut una puntuació de 0 punts, atès que tot i que
acredita tenir un grup de treballadors altament qualificats i amb anys d’experiència, no
s’acredita quins d’aquests professionals seran els responsable d’executar el contracte ni
en quins dels projectes han col·laborat durant els últims cinc anys.

Mitjans aplicats a la fabricació: Les característiques de la oferta s’analitzaran prenent en
consideració els mitjans materials en funció de la proposta d’equips, maquinaria, medis
auxiliars, instal·lacions, etc. que es posaran a disposició de la fabricació de les unitats de
digestibilitat, així com les seves característiques, número i acomodació a les necessitats de
la present licitació ..... Fins a 6 punts
o

L’empresa INSAVI Equipamientos Avícolas S.L., ha obtingut una puntuació d’1 punt, atès
que, tot i disposar d’una planta de producció garantir un servei de reparació, manteniment
i recanvis, no aporta una proposta concreta en relació a quins seran els mitjans materials
específics que es posaran a disposició de l’execució d’aquest contracte.

o

L’empresa Taller VITAR S.L.L., ha obtingut una puntuació de 3 punts, atès que, tot i
acreditar la disponibilitat d’unes instal·lacions àmplies i degudament equipades, i
enumera algunes de les eines que es posaran a disposició del contracte, no aporta una
proposta concreta en relació als mitjans específics que es posaran a disposició de les
necessitats de la present licitació.

Qualitat i mesures ambientals (Fins a 8 punts): es valoraran prenent en consideració els
apartats següents:
o

o

Qualitat dels treballs: es valoraran en 4 punts en funció del compliment del programa
de garantia de qualitat conforme normes ISO 9001 i 9002 o en el seu defecte, contingut
i grau de detall de les mesures, procediments i sistemes d’autocontrol específicament
proposat per verificar la qualitat dels treballs desenvolupats.
-

L’empresa INSAVI Equipamientos Avícolas S.L., ha obtingut una puntuació de 0
punts, atès que no fa cap referència en la seva proposta a la normativa ISO ni a cap
sistema d’autocontrol de qualitat dels treballs.

-

L’empresa Taller VITAR S.L.L., ha obtingut una puntuació de 0 punts, no fa esmena
al compliment de les normes ISO 9001 i 9002 ni tampoc detalla les mesures,
procediments i sistemes d’autocontrol específicament proposats per verificar la
qualitat dels treballs.

Mesures mediambientals: es valoraran en 4 punts quan l’execució del contracte es
realitzi sota el compliment d’un sistema de gestió mediambiental conforme normes
internacionals ISO 14000, europees EN o espanyoles UNE que garanteixin una correcta
gestió mediambiental el procés de producció.
-

L’empresa INSAVI Equipamientos Avícolas S.L., ha obtingut una puntuació de 0
punts, atès que no fa cap esmena al compliment de sistemes de gestió
mediambiental en el procés de producció.

-

•

L’empresa Taller VITAR S.L.L., ha obtingut una puntuació de 0 punts, atès que no
garanteix que el procés de fabricació es realitzi sota el compliment d’un sistema de
gestió mediambiental conforme normes internacionals ISO 14000, europees EN o
espanyoles UNE que garanteixin una correcta gestió mediambiental el procés de
producció

Millores relacionades amb la innovació (Fins 6 punts): Es valorarà la incorporació de
solucions innovadores en l’execució del projecte. Es podran proposar dues millores com a
màxim, cadascuna tindrà una puntuació màxima de 3 punts, en funció del nivell de millora en
l’execució tècnica del projecte.
-

L’empresa INSAVI Equipamientos Avícolas S.L., ha obtingut una puntuació de 6
punts, atès que la seva proposta incorpora dues solucions innovadores amb l’objectiu
d’aportar millores al projecte.

-

L’empresa Taller VITAR S.L.L., ha obtingut una puntuació de 0 punts, atès que no
aporta cap solució innovadora a l’execució del projecte.

C.- QUADRE RESUM PUNTUACIÓ

B.2. VALORACIÓ CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES
Experiència: Es valora el nombre i
categoria de projectes durant els últims
cinc anys. En concret les referències i
equips de característiques similars
Mitjans aplicats a la fabricació
Qualitat i mesures ambientals ... Fins a 8
punts
a) Qualitat dels treballs ...
b) Mesures mediambientals ... Fins a 4
punts
Millores relacionades amb la innovació:
Es valorarà la incorporació de solucions
innovadores en l'execució del projecte.
Com a màxim 2 millores
TOTAL CRITERIS SUBJECTIUS

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

INSAVI

VITAR

10

0

0

6

1

3

4

0

0

4

0

0

6

6

0

30

7

3

I, perquè consti, signo el present informe de valoració de valoració d’ofertes a Caldes de Montbui,
el 18 de març de 2020.

Sr. Jordi Sanahuja Ruiz
Responsable de l’IRTA Mas Bové

