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En la licitació de CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE RECOLLIDA DE RSIDUS 
CLASSIFICATS COM A CATEGORIA 1, I RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS 
CLASSIFICATS COM A CATEGORIA 3  DE L’ESCORXADOR DE MERCABARNA, dut a terme 
mitjançant procediment negociat, s’ha presentat un total d’1 empresa, que ha aportat 
tota la documentació requerida. Aquesta ha estat: 
 

- CASTILOGISTIC S.L. 
 
 
Es passa a continuació a fer la valoració tècnica. 
 
1. Adequació i adaptació de la seva operativa de treball a les nostres necessitats en 

quant als dies i hores de feina.  
Puntuació màxima 5 punts.  
 
L’empresa a la seva proposta tècnica especifica que s’adaptarà totalment a la 
nostra forma i necessitats de treballar. Serà totalment flexible en quant als horaris 
d’inici i finalització independentment de la quantitat d’hores diàries. També 
s’adapta a poder treballar puntualment algun dia festiu o cap de setmana si així es 
requereix. 
 
Per aquest motiu se l’ha puntuat amb un 5. 
 

2. L’adequació i justificació de l’organització dels itineraris i els recursos materials i  
humans associats a la prestació del servei. 
Puntuació màxima 4 punts.  
 
L’empresa indica que de forma al llarg de la jornada laboral faran la recollida dels 
residus a la zona especificada per Mercabarna i els portarà a la zona també 
indicada. 
 Tindran sempre una persona fixa i una de reserva per garantir que el servei estigui 
cobert en tot moment. A més també indiquen que tindran tota la maquinària 
necessària i que s’especifica al plec de Mercabarna.  
 
Per aquest motiu se l’ha puntuat amb un 4. 

 
3. Es valorarà la forma i mitjans de recollida i transport per tal de complir amb el 

nostre compromis mediambiental de reduir la contaminació i emissions al medi 
ambient.  
Puntuació màxima 4 punts. 
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El transport del material categoria 3 és portat a una planta situada en un radi 
inferior a 100km, i per tant, per nosaltres és considerat com a òptim per poder 
donar compliment al compromís de reduir la contaminació ambiental. 

Per aquest motiu se l’ha puntuat amb un 4. 

4. Es valoraran les millores en l’execució 
Puntuació màxima 2 punts.  
 
No ha presentat cap millora del procès. No obstant, la seva operativa s’adaptada 
totalment a les nostres necessitats.  
 
Per aquest motiu se l’ha puntuat amb un 0. 

 
5. RESUM PUNTUACIÓ TÈCNICA  

 
S’adjunta a continuació quadre resum de les puntuacions obtingudes per cadascuna de 
les ofertes.  

 
 

 
PUNTS(1) PUNTS(2) PUNTS(3) PUNTS(4) PUNTS(5) PUNTS T 

- CASTILOGISTIC S.L. 
 

5 4 4 0 13 
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