
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
INFORME PUNTUACIÓ TÈCNICA 

 
CONTRACTACIÓ CONJUNTA DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ ALIÈ 
DE RISCOS DE LES EMPRESES INTEGRADES ALS RECINTES DE LA 
UNITAT ALIMENTÀRIA DE MERCABARNA I MERCABARNA-FLOR. 

 
EXP. OB15102 

 
19.03.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CRITERIS DE VALORACIÓ.- OFERTA TÈCNICA: 
 

2. ES VALORARÀ LA MEMÒRIA ESPECÍFICA PELS SERVEIS 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) 

3. ES VALORARÀ LA MEMÒRIA ESPECÍFICA PELS 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) 

4. ES VALORARÀ 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) 

5. ES VALORARÀ LA CLAREDAT, SENZILLESA, TRANSPARÈNCIA I PRECISIÓ DE LA OFERTA.  

Puntuació màxima 6 punts 

(6 punts: molt bé; 4 punts: bastant bé; 2 punts: bé; 0 punts: insuficient)  

6. ES VALORARÀ 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)  

 

VALORACIÓ TECNICA : 

EMPRESA 2 3 4 5 6 TOTAL 
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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