VALORACIÓ CRITERIS DEPENDENTS D'UN JUDICI DE VALOR

Metodologia o pla de treball (fins a 25 punts)

LICITADOR

Planificació de tasques tenint
en compte l'estalvi de
recursos (fins a 5 punts)

Expertus Multiservicios, SA

Ús de material que estalvia
recursos: paper higiènic
ultrahidasoluble, material de
microfibres actives, mopes
tractades i altres

LD Empresa de Limpieza y Desinfección, SAU

Productes concentrats,
monodosi hidrosolubles,
dossificació del producte, mopa
amb dispensador incorporat,
abrillantat amb pad de neteja

Serveis de Personal i Neteja, SL

Productes ecologics monodosi,
sistema domisol d'aigua
ionitzada, secadors de mans
Ffuuss o similar, mopes amb
dispensadors integrats,
abrillantat amb pad de
melamina, maquina vaporeta

Planificació de tasques tenint
Comunicació detecció
Valora
Valora
en compte l'estalvi energètic
funcionaments incorrectes
ció
ció
(fins a 5 punts)
(fins a 5 punts)

5

Mesures de bones pràctiques
en l'ús eficient aigua i energia,
perlitzadors

5

Reducció consums energètics i
materials, sessions de formació
i sensibilització sobre gestió de
residuus als treballadors

5

Formació presencial en bones
pràctiques ambientals i estalvi
energètic al personal de neteja
el primer any de contracte

Técnicas y Sistemas de Conservación, SA

Utilització de maquinaria i
equips d'alt rendiment i baix
consum energètic. Productes
concentrats amb dosificador

5

Aprofitament llum solar. Bones
practiques per reduir consum
energia elèctrica. Desconnexió
d'equips endollats que no hagin
d'estar encesos permanentment

Multiserveis Ndavant, SL

Protocol de neteja per optimitzar
els recursos, mopes amb
dispensadors

4

Net-Expres, SL

Format dossificador en els
productes. Microfibres. Kit i
safates contra vessaments

4

Selmar, SA

Reducció residus
propis.Utilització disposititus
dosificador-dispensador quan
sigui possible

Limp’tres, SL

Valora Compromís informe mensual Valora Reajustament de l'horari
ció d'assistència (fins a 5 punts)
ció (fins a 5 punts)

Valoració
Valora
Total judici de
ció
valor

5

Reajustament i recol·locació
del personal i reajustament
horaris

5

25

5

Sistema de control horari App
NouGir

5

Adaptabilitat franja horària,
serveis periòdics, bossa
hores en cas de tancament,
reorganització tasques

5

25

5

Compromís lliurament informe

5

Estudi d'adaptació dels
canvis. Procediment
d'adaptabilitat

5

25

4

Seguiment i control del servei
a través de l'aplicació
GoFormz que facilitat la
comunicació de qualsevol
anomalia detectada a
mitjançant correu electrònic

5

Control horari i assistència
programari MoveWork
Connect. Compromís de
lliurament d'informe mensual

5

Replanificació dels canvis de
servei i suport d'un equip de
contingència

5

24

4

Sistema de gestió informàtic
Servo Elit

5

Servei de registre horari via
telèfon

5

Reajustaments horaris,
trasllats, obres,
esdeveniments

5

23

4

Gestió incidències Tamtam i
Cleanpromanager. Informe
d'analisi de l'incident

5

Servei de registre horari via
telèfon. Informe mensual
d'assistència i control horari

5

Compromis d'adaptació a les
variacions d'horari i
necessitats servei

5

23

3

Pla de minimització del consum
d'aigua i electricitat.
Dessignació tècnic de medi
ambient per estudi permanent
de bones pràctiques ambientals.
Aprofitament llum solar

5

Comunicació, analisi i informe
de les incidències atribuibles
tant a l'empresa com les
externes. Reunions de
seguiment

4

Compromís lliurament informe

5

Estudi tècnic d'adaptació als
canvis i Seguiment tècnic
continu el primer mes

5

22

Dossificació centralitzada,
mopes impregnades i carros
complets

3

Manual de bones pràctiques, ús
eficient aigua i energia

4

Protocol d'actuació en cas
d'incident intern i extern

4

Sistema de control presencials
Emovifree

5

Reajustament de rutes,
trasllat unitats, conciliació
familiar

5

21

Ferrovial Servicios, SA

Planificació digital per optimitzar
processos

2

Bones pràctiques en l'ús
d'equipaments

2

GMAO i alertes

3

Aplicatiu de Gestió

5

Polivalència, flexibilitat de
contractació, bossa personal
eventual

5

17

Ilunion Limpieza y Medio Ambiente, SA

Optimització de recursos
mitjançant l'estructura
organitzativa

1

Cronograma

1

Protocol d'actuació en cas
d'incident intern i extern

4

Sistema de control presencial
Visual Plan, trucada des d'un
tel. Fix s/cost

5

Compromís de cobertura del
servei

5

16

Pla de gestió ambiental.
Propostes Estalvi energètic i
d'aigua
Recorregut radial i conjunta de
les netejadores per reduir
despesa elèctrica. Aprofitament
hores de sol

5

Sistema reporting on line amb
tractament de dades

5

Sistema control presencia amb
lector multifreqüència

5

Incorporació en el cronograma
diari. Programa NouGir per
serguiments d'incidències

5

Informe mensual de gestió.
Sistema de control i gestió
Vigilant. Protocol actuació
emergència

