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En la licitació de CONTRACTACIÓ SERVEI DE TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS
CONSIDERATS MATERIAL ESPECÍFIC DE RISC “MER” DE L’ESCORXADOR DE
MERCABARNA, duta a terme mitjançant procediment negociat, s’ha presentat una
única empresa, que ha aportat tota la documentació requerida. Aquesta ha estat:
-

GREIXOS I FARINES DE CARN, S.A.U.

L’oferta econòmica realitzada per l’empresa queda resumida a la següent taula:
RESUM

GREIXOS I FARINES DE CARN, S.A.U.

168.750 €

El pressupost màxim de licitació és de 168.750 € (IVA exclòs), i la oferta presentada
acompleixen aquest criteri.
Els criteris de valoració estan recollits en l’annex 4 del Plec Administratiu.
En primer lloc es procedeix a calcular la puntuació econòmica.
1. OFERTA ECONÒMICA; Puntuació màxima 85 punts
Per la valoració del preu s’aplicarà la següent fórmula:
P = (Omin /Oi) x 85
On:
P = Puntuació ( 0 ≤ P ≤ 85)
Oi = Oferta econòmica del licitador
Omin = Oferta econòmica mínima presentada
Les ofertes que estiguin per sota un 10% de la mitjana, podran ser considerades
temeràries o desproporcionades.
Per poder establir si hi ha alguna oferta temerària o desproporcionada, realitzem la
següent taula:
RESUM
Preu licitació % baixa

GREIXOS I FARINES DE CARN, S.A.U.
Mitjana preu licitació

168.750 €

0
168.750 €

L’oferta presentada no està per sota del 10% de la mitjana, conseqüentment, i d’acord
als criteris de valoració, no es descarta.
Per portar a terme la valoració econòmica s’elabora la següent taula aplicant la
fórmula ja explicada.
La puntuació econòmica resta:
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GREIXOS I FARINES DE CARN, S.A.U.

OFERTES

PUNTS(a)

168.750 €

85

Es passa a continuació a fer la valoració tècnica.
2. 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.
Aquest empresa ha realitzat una proposta totalment adaptada a les nostres
necessitats de treball. La seva operativa i capacitat de flexibilitat en quant a
horaris, dies de treball, etc ens dona una gran seguretat de que en qualsevol
moment es podran atendre les nostres circumstàncies sense cap inconvenient ni
retard en l’execució.
Per aquest motiu se l’ha puntuat amb un 5.
3. 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.
La proposta realitzada per l’empresa s’adequa molt bé a les nostres exigències.
Tots els materials i maquinària que fan servir compleixen amb la normativa vigent
i són suficients per satisfer totes les tones de residu generats a l’escorxador. A
més, aporten el personal suficient per poder realitzar tots els viatges necessaris
sense cap problema.
Per aquest motiu se l’ha puntuat amb un 3.5.
4. La proximitat del centre de destrucció a Mercabarna per tal de complir amb el
nostre compromís mediambiental de reduir la contaminació i emissions al medi
ambient.
Puntuació màxima 4 punts.
La planta de destrucció autoritzada per aquest tipus de residu, a la que aquesta
empresa porta els residus és la més propera a Mercabarna.
Per aquest motiu se l’ha puntuat amb un 4.
5. La claredat, senzillesa, transparència, precisió i respecte als formats de
presentació previstos en el plec tècnic.
Puntuació màxima 2 punts.
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Tota la documentació entregada ha estat clara, concreta i fàcil d’entendre i fidel
als formats demanats al plec tècnic. A més, se’ns garantitza que la tindrem en els
terminis requerits.
Per aquest motiu se l’ha puntuat amb un 2.
1. RESUM PUNTUACIÓ
S’adjunta a continuació quadre resum de les puntuacions obtingudes per la única
oferta presentada.

GREIXOS I FARINES DE CARN, SAU

PUNTS(1) PUNTS(2)

PUNTS(3)

PUNTS(4)

PUNTS(5)

PUNTS T

85

3.5

4

2

99,5

5

4

