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L’INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUA BLES MITJANÇANT 
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE 
GESTIÓ DE RESIDUS FOTOGRÀFICS, QUE COMPRÈN EL SUBMI NISTRAMENT DE 
CONTENIDORS, RECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT I ELI MINACIÓ DE RESIDUS 
FOTOGRÀFICS DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VA LL HEBRON - INSTITUT 
DE RECERCA (VHIR). 
 

2020-018- GESTIÓ DE RESIDUS FOTOGRÀFICS 
 
 
En data 02 de Juny de 2020 s’ha procedit a valorar, segons els criteris establerts a les bases del 
concurs, les ofertes presentades per les empreses participants en el present procés de licitació 
relatiu als “servei de gestió de residus fotogràfics que es gen eren a les instal·lacions del 
VHIR. Els servei comprendrà el subministrament de g arrafes de 25 litres buides, recollida 
de garrafes de 25 litres plenes, transport, tractam ent i eliminació del residu de la Fundació 
Hospital Universitari Vall Hebron -Institut de Rece rca 
(VHIR)”. 
 
 
La licitació objecte d’aquesta acta, va ser publicada al perfil del contractant de la nostre web en 
data 7 de maig de 2020, i la data màxima per a la presentació d’ofertes segons els terminis 
mínims que contempla la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, va 
finalitzar el passat 22 de maig de 2020. 
 
 
Tal i com es va fer constar en l’Acta de Constitució de la Mesa de Contractació i d’Obertura del 
Sobre Núm.1  de data 25 de maig de 2020, la documentació presentada no contenia defectes 
esmenables,  
 
 
El 27 de maig de 2020, va procedir-se a la realització de l’obertura del sobres amb les ofertes 
avaluables mitjançant criteris subjectes a judici de valor, tal i com es va fer constar en l’Acta de 
Constitució de la Mesa de Contractació i d’Obertura del Sobre Núm.2   
 
 
Tot seguit, es detalla la puntuació i motivació de les ofertes, que s’ha anat reproduint tenint en 
compte les especificacions contemplades al Plec de Clàusules Administratives Particulars, 
d’acord amb el quadre de puntuacions següent: 

 

 
Oferta tècnica: ................................... ...........................................................  MÀXIM 50 PUNTS 
 
Els licitadors han de presentar una proposta organitzativa i de desenvolupament del servei. 
D’aquesta proposta presentada, es valorarà:  
 

- L’adequació tècnica, idoneïtat i coherència de la proposta organitzativa i de gestió dels 
serveis (50 punts)  
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La informació ha de ser ordenada i concisa i demostrar en tot moment que la prestació del 
servei és fruit d´una bona planificació i organització, ajustant-se en tot moment a la casuística 
del Centre  
 
 
NOTA IMPORTANT: Per tal de poder ser adjudicatari, serà necessari que com a mínim el 
licitador obtingui trenta-cinc (35) punts en la pro posta relativa als criteris quantificables 
segons judicis de valor. En cas contrari serà exclòs.  
 
 
 
 
Exposat l’anterior, s’indica a continuació la puntuació que s’ha assolit per cada sub-apartat: 
 

Plantejament general del servei ................... .........................................................màx.50 punts 
 

 

PLANTEJAMENT GENERAL DEL SERVEI 
TECNOLOGÍA MEDIO 
AMBIENTE, GRUPO F. 

SÁNCHEZ, S.L 
Els licitadors han de presentar una proposta organitzativa i de desenvolupament 
del servei. D’aquesta proposta presentada, es valorarà:  
 
- L’adequació tècnica, idoneïtat i coherència de la proposta organitzativa i de 
gestió dels serveis. 
 

50 

PUNTUACIÓ TOTAL  50 

       
Justificació de les valoracions:   
 
L’empresa TMA obté la màxima puntuació gràcies a la detallada i correcte definició del servei. 
L’oferta tècnica presentada per l’empresa dona resposta a tots els requeriments demandats al 
PPT de la present licitació, adequant-se a la perfecció al servei requerit pel VHIR. Presenten una 
correcte proposta organitzativa i de gestió del servei. 
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A continuació es detalla el quadre de puntuacions pel que fa a les ofertes tècniques, el qual 
s’acabarà de completar amb la part econòmica presentada per cada empresa, una vegada tingui 
lloc l’obertura pública del sobre nº 3, que serà el proper 12 de juny de 2020 a les 9.00 hores a la 
Sala de Reunions de la 2ª Planta de l’Edifici Mediterrània, tal i com s’anuncia a les bases de la 
present licitació publicades a la web del VHIR. 
 
 

 
 

 
Barcelona, 2 de Juny de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isaac Rodriguez Garcia  
Cap de la Unitat de Serveis Generals i Infraestructures. 
Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut de Recerca (VHIR) 
 

                                  QUADRE DE PUNTUACIONS 
    50% 50% 

Ofertes presentades: 
Oferta 
econòmica  

Valor. 
Econòmica. 

Aspectes 
Tècnics 

  BI IVA TOTAL     TOTAL  

TECNOLOGÍA MEDIO 
AMBIENTE, GRUPO F. 
SÁNCHEZ, S.L   

      X 50 50 
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