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En la licitació per la contractació dels serveis de prevenció aliè de riscos de les empreses 
integrades als recintes de la Unitat Alimentària de Mercabarna i Mercabarna-flor, s’han 
presentat un total de 3 empreses, que han estat: 

 
- SGS TECNOS 
- ASPY Prevención 
- PREVILABOR 
 
Un cop tancada l’admissió d’ofertes el passat 27 de febrer de 2015, s’ha comprovat que 
totes les empreses han presentat tota la documentació requerida. 
 
Una vegada obert el sobre 2 tal com preveu el plec administratiu, s’ha passat a efectuar 
la valoració tècnica  que tot seguit es reprodueix. 

 
 

      
1. OFERTA TÈCNICA (Puntuació màxima 50 punts.) 

Es valora a continuació cadascun dels apartats de les ofertes presentades d’acord als 
criteris recollits al plec administratiu. 

 
2. Valoració de la de la memòria específica dels servis tipus 1. (Puntuació màxima 15 punts) 
L’oferta haurà d’incloure una memòria breu general corresponent al servei de tipus 1 a partir de 
la informació recollida al Plec Tècnic, aportant plantejament i metodologies de treball 
específiques i tenint en compta les singularitats de les empreses receptores del servei.  
(La millor proposta d’acord a aquest criteri rebrà 15 punts, la segona millor proposta 12 punts, la 
tercera 9 punts, la quarta 6 punts, la cinquena 3 punts, i així successivament fins la darrera 
proposta amb punts que rebrà 1 punt. A partir d’aquí al resta de propostes no s’assignaran 
punts) 
 
Totes les ofertes inclouen l’apartat que desenvolupa una memòria específica dels 
serveis tipus 1. Les propostes son vàlides per si mateixes, però el que estableix  aquest 
criteri, és  una prelació entre les diferents ofertes, considerant la seva  adequació a 
l'especificitat pròpia de Mercabarna. 
 
Així, seguint aquest criteri, es relacionen a continuació les propostes que han rebut 
puntuació en aquest apartat, ordenades de major a menor puntuació 
 
- ASPY Prevención: 15 punts. 
- SGS TECNOS: 12 punts. 
- PREVILABOR: 9 punts. 

  



 

 
3 

 
3. Valoració de la memòria específica del serveis tipus 2. (Puntuació màxima 15 punts) 
L’oferta haurà d’incloure una memòria breu general corresponent al servei de tipus 2 a partir de la 
informació recollida al Plec Tècnic, aportant plantejament i metodologies de treball específiques i tenint 
en compta les singularitats de la Unitat Alimentària 
(La millor proposta d’acord a aquest criteri rebrà 15 punts, la segona millor proposta 12 punts, la tercera 
9 punts, la quarta 6 punts, la cinquena 3 punts, i així successivament fins la darrera proposta amb punts 
que rebrà 1 punt. A partir d’aquí al resta de propostes no s’assignaran punts) 
 
Totes les ofertes inclouen l’apartat que desenvolupa una memòria específica dels serveis tipus 
2. Les propostes son vàlides per si mateixes, però  aquest criteri estableix també com en el cas 
anterior, una prelació entre les diferents ofertes, considerant la seva  adequació a l'especificitat 
pròpia al servei a prestar a  la Unitat Alimentaria. 

Així, seguint aquest criteri, es relacionen a continuació les propostes que han rebut puntuació 
en aquest apartat, ordenades de major a menor puntuació. 

- SGS TECNOS: 15 punts. 
- PREVILABOR: 12 punts.  
- ASPY Prevención: 9 punts. 

 

 
4. Valoració de la organització de l’equip (Puntuació màxima 8 punts) 
L’oferta haurà d’incloure un informe on detalli l’organització de l’equip humà destinat a aquest serveis, 
amb expressa referència als criteris i sistemes de distribució de les diferents feines per especialitzacions.  
(Es valorarà el contingut i el grau de detall de l’informe presentat, la justificació de l’equip per a 
l’execució dels treballs, així com l’especialització de detall dels objectius i actuacions a realitzar. No es 
valorarà la informació que es consideri supèrflua o innecessària) 
 
Es valora SGS TECNOS amb la valoració màxima de 8 punts, doncs explica de forma completa l'estructura 
organitzativa i es detalla les persones de l'equip tècnic assignat (noms, especialitats i currículums). 
Es valora amb 6 punts a ASPY prevención, doncs explica genèricament els mitjans personals que es 
posen a disposició. Es valora amb 2 punts a PREVILABOR, doncs únicament s'assigna un tècnic, dient que 
en cas necessari es sol·licitarà recolzament amb altres tècnics SPA, sense específica més. 
 
  
5. Valoració de la claredat, senzillesa, transparència , i precisió de l’oferta (Puntuació màxima 6 punts) 
(6 punts: molt bé; 4 punts: bastant bé; 2 punts: bé; 0 punts: insuficient)  
 
SGS TECNOS, 6 punts. Oferta clara, concisa i que respon a tot el que es demana (molt bé) 
ASPY Prevención, 4 punts. Oferta clara, però imprecisa en alguns apartats (bastant bé) 
PREVILABOR, 4 punts. Oferta clara, però imprecisa en alguns apartats (bastant bé) 
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6. Valoració de les millores  (Puntuació màxima 6 punts) 
L’oferta podrà proposar qualsevol aspecte de millora rellevant pels treballs a desenvolupar, descrivint 
breument el concepte i amb detall de compromís de compliment en paràmetres quantificables.  
(E valorarà cada proposta separadament, atorgant un coeficient entre 0 i 1 en base a l´interès que 
suposa pel servei. Finalment es ponderarà entre totes les ofertes donant la major puntuació al que 
obtingui la major suma de coeficients i a la resta proporcionalment. No es valorarà la informació no 
rellevant) 

 
SGS TECNO , 3, 6 punts ( 3 millores valorades). 
ASPY Prevención,  6 punts ( 5 millores valorades). 
PREVILABOR,  2,4 punts ( 2 millores valorades). 
 

 
 
 
Finalment és calcula el total de la puntuació tècnica, sumant la puntuació obtinguda per cada 
criteri. 

 
 

 

 

 

 

Aquesta taula  es dona a conèixer  abans de l’obertura del sobre 3 (oferta econòmica) que es fa  
en sessió pública celebrada el passat 19 de març. 

  

 
2 3 4 5 6 

TOTAL 

 
Màx.15 Màx.15 Màx.8 Màx.6 Màx.6 

SGS TECNOS 12,00 15,00 8,00 6,00 3,60 44,60 

ASPY Prevención 15,00 9,00 6,00 4,00 6,00 40,00 
PREVILABOR 9,00 12,00 2,00 4,00 2,40 29,40 
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2. OFERTA ECONÒMICA:  
 

Les ofertes econòmiques es fan públiques en el perfil del contractant amb el detall de tots els 
preus unitaris presentats, una vegada obert el sobre 3. 

A efectes de valoració per MERCABARNA es té només en compte el quadre 2 de l’annex 2 del 
Plec Administratiu.  

L’oferta econòmica de cadascuna de les empreses queda resumida a la següent taula en 
euros/any. 

 

 
TOTAL 

SGS TECNOS 46.591 

ASPY Prevención 46.037 
PREVILABOR 26.408 

 
 
El pressupost màxim de licitació és de 48.460 €/any (IVA exclòs), i el valor estimat del contracte 
és de 96.920 € (IVA exclòs), equivalent a 1 any de contracte, més 1 possible any més de 
pròrroga. 
 
Les tres ofertes presentades acompleixen el criteri de no superació del pressupost màxim de 
licitació. 
 
Els criteris de valoració estan recollits en l’annex 2 del Plec Administratiu.  

Es passa a continuació a fer la valoració de la oferta econòmica,  d’acord al criteri següent:  

 
Puntuació màxima 50 punts  
Es valorarà a un decimal (arrodonit a la baixa).  
Per la valoració del preu s’aplicarà la següent fórmula:  
P = (Omín /Oi) x 50  
On:  
P = Puntuació ( 0 ≤ P ≤ 50)  
Oi = Oferta econòmica del licitador  
Omín = Oferta econòmica mínima presentada  
Les ofertes que estiguin per sota un 10% de la mitjana, podran ser considerades 
temeràries o desproporcionades.  
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Oferta % baixa 

SGS TECNOS 46.591 17,42% 
ASPY Prevención 46.037 16,02% 
PREVILABOR 26.408 -33,44% 

  
 

MITJANA 39.679  
 
 

 
 

La oferta presentada per PREVILABOR es considerada desproporcionada al excedir 
sobradament el percentatge del 10% per sota de la mitjana, en consideració al que preveu 
l’annex 4 del Plec Administratiu.  
 

 
Per portar a terme la valoració econòmica s'aplica la fórmula explicada, no considerant la oferta 
de PREVILABOR. 
 

 

 
Preu licitació Màx.50 

SGS TECNOS 46.591 49,41 

ASPY Prevención 46.037 50,00 
PREVILABOR 26.408 -- 
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3. RESUM PUNTUACIÓ 
 
Finalment, es calcula la puntuació final a partir de les puntuacions obtingudes en la 
valoració tècnica  i en la valoració econòmica.  
 

 

 

 

 

 

Conseqüentment, es proposa a l’empresa SGS TECNOS amb 94,01 punts com a 
adjudicatària dels serveis de prevenció aliè. 
 
Aquesta oferta de 46.591€ (1 any) equival a un 3,86 % de reducció respecte el 
pressupost màxim de licitació. 

 

 
 

 

 
TÈCNICA ECONÒMICA TOTAL 

SGS TECNOS 44,60 49,41 94,01 

ASPY Prevención 40,00 50,00 90,00 

PREVILABOR 29,40 -- -- 
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