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L’INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT 

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DEL CONTRACTE RELATIU AL SERVEI DE 

RECOLLIDA, TRANSPORT I DESTRUCCIÓ D’ANIMALS MORTS EN DOS LOTS PER A 

L’EDIFICI MEDITERRANIA (LOT 1) I L’EDIFICI CELLEX (LOT 2) DE LA FUNDACIÓ 

HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
 

2020-026  RECOLLIDA, TRANSPORT I DESTRUCCIÓ ANIMALS MORTS (2 LOTS) 

 

En data 12 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 al “servei de recollida, transport i destrucció d’animals morts separat en dos lots 

per tipologia d’animals i ubicació dins de la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – 

Institut de Recerca (VHIR)”. 

 

La licitació objecte d’aquesta acta, va ser publicada al perfil del contractant de la nostre web en 
data 12 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 29 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 1 de juny de 2020, la documentació presentada no contenia defectes 
esmenables: 
 

LOT 1: EDIFICI MEDITERRANIA (ESU) “ANIMAL GRAN” 
- Secanim Bio-Industries, SAU 

 

LOT 2: EDIFICI CELLEX (LAS) “ANIMAL PETIT” 
- Secanim Bio-Industries, SAU 

 
El 3 de juny 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: 
 
 

1. Abast i Enfocament del servei: .....................................................................fins a 50 punts.  
 

Detall tècnic i organitzatiu de la proposta de servei. Cal desenvolupar detalladament la proposta 
de servei plantejada per part del contractista. Ha d’incloure com a mínim: 

 
o Dimensionament de l’equip de treball (assignació de recursos) i dedicació 

proposada. 
o Organització del servei. 
o Metodologia de treball. 
o Eines necessàries per la prestació del servei. 
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Exposat l’anterior, s’indica a continuació la puntuació que s’ha assolit per cada lot: 
 
 

LOT 1: EDIFICI MEDITERRANIA (ESU) “ANIMAL GRAN” 

Abast i Enfocament del servei............................................................................màx.50 punts 
 

ABAST I ENFOCAMENT DEL SERVEI 
Secanim Bio-

Industries, SAU 

 
Detall tècnic i organitzatiu de la proposta de servei. Cal desenvolupar detalladament la 
proposta de servei plantejada per part del contractista. Ha d’incloure com a mínim: 

o Dimensionament de l’equip de treball (assignació de recursos) i 
dedicació proposada. 

o Organització del servei. 
o Metodologia de treball. 
o Eines necessàries per la prestació del servei. 

 

50 

PUNTUACIÓ TOTAL 50 

       

Justificació de les valoracions:  L’empresa presenta la documentació recollint les 

característiques requerides 

 

 

 

 

 

LOT 2: EDIFICI CELLEX (LAS) “ANIMAL PETIT” 

Abast i Enfocament del servei............................................................................màx.50 punts 
 

ABAST I ENFOCAMENT DEL SERVEI 
Secanim Bio-

Industries, SAU 

 
Detall tècnic i organitzatiu de la proposta de servei. Cal desenvolupar detalladament la 
proposta de servei plantejada per part del contractista. Ha d’incloure com a mínim: 

o Dimensionament de l’equip de treball (assignació de recursos) i 
dedicació proposada. 

o Organització del servei. 
o Metodologia de treball. 
o Eines necessàries per la prestació del servei. 

 

45 

PUNTUACIÓ TOTAL 45 

       

Justificació de les valoracions:   

 

L’empresa presenta la documentació recollint les característiques requerides. En relació  a 

dedicació proposada detalla l’organització de la mateixa, però no n’especifica els detalls. 

Tanmateix, l’organització del servei respon al plec de requisits tècnics i normatius, així com la 

metodologia de treball. Les eines de treball són igualment adequades alhora que garanteixen 

igualment el compliment de requisits de gestió de residus. 
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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 15 de juny de 2020 a les 9.00h 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. 

 

LOT 1: EDIFICI MEDITERRANIA (ESU) “ANIMAL GRAN” 

 

                                  QUADRE DE PUNTUACIONS 
    50% 50% 

 

 

Ofertes presentades: 
Oferta 
econòmica  

Valor. 
Econòmica. 

Aspectes 
Tècnics  

  BI IVA TOTAL     TOTAL 

Secanim Bio-
Industries, SAU  

     

 
 

 
50 

 
50 

 

 

 

LOT 2: EDIFICI CELLEX (LAS) “ANIMAL PETIT” 

 

                                  QUADRE DE PUNTUACIONS 
    50% 50% 

 

 

Ofertes presentades: 
Oferta 
econòmica  

Valor. 
Econòmica. 

Aspectes 
Tècnics  

  BI IVA TOTAL     TOTAL 

Secanim Bio-
Industries, SAU  

     

 
 

 
45 

 
45 

 

 

 

 

Barcelona, 12 de juny de 2020. 

 

 

 

 

 

 
Sra. Marielle Esteves Coelho  
Cap de la Experimental Surgery Unit (ESU)  
Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR)  
 

 
 
 
 
 

Sr. Albert Altafaj Tardío  

Cap del Laboratory Animal Service (LAS)  

Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron – Institut de Recerca (VHIR)  


