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INSTRUCCIONS DE COMPLIMENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
Aquest document pretén unificar el format de les ofertes presentades i el contingut de les mateixes.
Les especificacions exposades en el cos del present document es consideren com a mínimes; els
concursants poden aportar qualsevol altra informació que considerin de rellevància.
Es demana respectar la distribució dels apartats principals en la mesura del possible sempre i quan
la redacció no requereixi una altra distribució.
Instruccions específiques:
1) A la portada, substituir “NOM EMPRESA” pel nom de l’empresa que es presenta a la
licitació.
2) A l’encapçalament substituir “NOM EMPRESA” pel nom de l’empresa que es presenta a la
licitació.
3) Afegir els apartats necessaris, a través de la utilització de menú “Estils” (Menú, Inici, Estils).
4) Si hi ha apartats que no apliquen a l’oferta, indicar “No aplica” però no eliminar l’apartat.
5) Escriure el text dins les caselles destinades a la descripció. Espai il·limitat
6) Guardar l’arxiu en pdf
7) Nombrar l’arxiu com “NOM EMPRESA.ANNEX 1”

Per a consultes específiques es pot contactar a través de la Plataforma del Contractació Pública, en
el Perfil del Contractant (https://contractaciopublica.gencat.cat/) en el vincle de la licitació
corresponent.
Les consultes realitzades a través de la plataforma seran públiques de manera que podran ser
vistes per qualsevol altre usuari de la Plataforma per a la licitació corresponent.

IMPORTANT: El present document ha d’incloure la informació tècnica necessària per a la
valoració del Criteris amb Judici de Valor. Per aquesta raó, no està permès incloure cap tipus de
valor dels paràmetres de Valoració Automàtica, que caldrà incloure en el sobre C.
- En cas que el present document contingui dades susceptibles de valoració automàtica
(sobre C) l’oferta serà immediatament desestimada -
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1. MEMÒRIA TÈCNICA
1.1. Descripció de la concordança tècnica amb el projecte
F1

CRITERI

Idoneïtat tècnica

Puntuació: 1 - 10 punts

Valoració

Es valorarà amb la màxima puntuació aquelles propostes que en el seu conjunt s’ajustin
més adequadament als objectius generals i condicions singulars del Projecte DECISIVE. Es
valoraran especialment l’ajust de la proposta a l’espai disponible, accessibilitat a la operació
de l’equip i aspectes de qualitat de disseny i materials, així com els aspectes
mediambientals.

Requisits

Sintetitzar en un resum de màxim 500 paraules els aspectes destacables de l’oferta que més
s’avenen amb els objectius del projecte. Aquesta informació serveix per a complementar
l’aportada en les altres fitxes.

Descripció

1.2. Descripció de la tecnologia de digestió anaeròbia oferta
NOTA: emplenar d’acord amb l’apartat 5.1. del Plec de Condicions Tècniques Particulars excepte
aquells paràmetres que corresponguin al sobre C.

1.3. Memòria de materials per a l’elaboració de l’equip

1.4. Descripció del servei post-venda
F2

CRITERI

Assistència personal

Puntuació: 1 - 3 punts

Valoració

Es valorarà amb la màxima puntuació aquelles actuacions que ofereixin assistència tècnica
personal i remota més adequada i amb la millor resposta i disponibilitat

Requisits

Descripció del programa d’assistència tècnica personal i remota i d’acord amb l’apartat 6.3
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del PCT
Descripció

F3

CRITERI

Formació

Puntuació: 0,5 – 2 punts

Valoració

Es valorarà amb la màxima puntuació aquelles actuacions que ofereixen les màximes
prestacions de formació teòrica i pràctica, específica i personalitzada i aportin material de
suport adequat al personal a formar.

Requisits

Descripció del pla metodològic de formació teòric i pràctic

Descripció

F4

CRITERI

Posada en marxa i proves

Puntuació: 0,5 – 2 punts

Valoració

Es valorarà amb la màxima puntuació aquelles propostes que ofereixen més facilitats de
lliurament de l’equip així com un programa de posta en marxa i proves de funcionament
fiables.

Requisits

Especificacions de l’apartat 6.2. del PCT

Descripció

1.5. Descripció de l’operativitat de l’equip
F5

CRITERI

Sistema de control

Puntuació: 0,5 - 2 punts

Valoració

Es valorarà amb la màxima puntuació aquells sistemes de control que facilitin la interacció
amb l’usuari, amb la màxima informació funcional del sistema

Requisits

Descripció del sistema de control: connectivitat via internet, paràmetres mesurats, sistema
operatiu, prestacions de registrament i tractament de dades (informes), etc.

Descripció

F6

CRITERI

Manteniment

Puntuació: 0,5 - 2 punts

Valoració

Es valorarà amb la màxima puntuació aquells equips que requereixin el menor manteniment

Requisits

Relació detallada de les operacions de manteniment i la seva periodicitat

Descripció

F7

CRITERI

Sistema de seguretat

Valoració

Es valorarà amb la màxima puntuació aquells sistemes de seguretat que presentin
rangs de funcionalitat més acurats i amb major marge de seguretat.

Requisits

Descripció del sistema de seguretat i dels seus elements
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Descripció

F8

CRITERI

Pla de contingència

Puntuació: 0 – 1 punts

Valoració

Es valorarà amb la màxima puntuació aquelles propostes que presentin un pla de
contingència més exhaustiu

Requisits

Descripció del pla de contingència

Descripció

F9

CRITERI

Mobilitat de l’equip

Puntuació: 0 – 0,5 punts

Valoració

Es valorarà amb la màxima puntuació aquells equips que permetin el seu
desplaçament cap a una altra ubicació diferent a la inicial d’acord amb l’especificat a
l’apartat 5 del PCT.

Requisits

Descripció de requeriments per al desplaçament de l’equip: desmuntatge, tipus i
capacitat de vehicle de transport, equips elevadors, requeriment de personal
(expertesa i nombre)

Descripció

1.6. Descripció de l’obra civil necessària per a l’equip
F10

CRITERI

Requeriment d’obra civil

Puntuació: 1 - 3 punts

Valoració

Es valorarà amb la màxima puntuació aquelles propostes amb menors necessitats
d’obra civil i que facilitin la flexibilitat en la ubicació definitiva dins de l’Espai R indicat.
Especificacions de l’apartat 5.3 del PCT

Requisits

Llistat dels requisits d’obra civil

Descripció

1.7. Descripció de les millores tècniques proposades
NOTA: emplenar d’acord amb l’apartat 6 del Plec de Condicions Tècniques Particulars excepte
aquells paràmetres que corresponguin al sobre C.
NOTA: en cas que no es presentin millores indicar “no es presenten millores”.

F11

CRITERI

Sistema de càrrega de l’equip
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Es valorarà amb la màxima puntuació aquelles propostes que plantegin sistemes de
càrrega que suposin un mínim esforç físic per a l’operari, seguretat en l’operació, robustesa
en l’operativitat i funcionalitat.
Descripció del sistema de càrrega.

Descripció

F12

CRITERI

Valoració

Es valorarà amb la màxima puntuació aquelles propostes que preparin més convenientment
el residu per al tractament biològic, seguretat en l’operació i facilitat d’ús, així com les
menors necessitats de manteniment.
Descripció del sistema de pre-tractament.

Requisits

Sistema de pre-tractament

Puntuació: 1 - 3 punts

Descripció

F13

CRITERI

Valoració

Es valorarà amb la màxima puntuació les ofertes que higienitzin tot el digerit, o les seves
fases, en el seu cas i que presentin major sinèrgia amb el motor Stirling per a l’aprofitament
energètic.
Descripció del sistema d’ higienització.

Requisits

Higienització

Puntuació: 1 - 4 punts

Descripció

F14

CRITERI

Valoració

Es valorarà amb la màxima puntuació les propostes que plantegin sistemes de posttractament que permetin assolir un major contingut en matèria seca, almenys, del 20 %, amb
menors requeriments d’espai, major eficàcia i facilitat d’ús.
Descripció del sistema de post-tractament.

Requisits

Sistema de post-tractament

Puntuació: 0,5 - 2 punts

Descripció

2. ALTRES ASPECTES DEL SUBMINISTRAMENT
2.1. Condicions d’embalatge, transport i muntatge en obra
NOTA: d’acord amb l’apartat 6.1 del Plec de Condicions Tècniques Particulars.
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2.2. Garanties prestades
NOTA: d’acord amb l’apartat 7.4 del Plec de Condicions Tècniques Particulars, per a la prestació de
garanties durant el primer any, excepte aquells paràmetres que corresponguin al sobre C.

2.3. Compliment dels requisits d’execució
NOTA: d’acord amb l’apartat 7.5 del Plec de Condicions Tècniques Particulars, com la proposta
preveu donar compliment als requisits d’execució.

3. PLÀNOL GENERAL DE L’OFERTA
NOTA: Plànol general acotat de l’oferta en el seu conjunt d’acord amb les fitxes F1 (Idoneïtat
tècnica) i F10 (Requeriment d’obra civil). Evitar aquells paràmetres que corresponguin al Sobre C.
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