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L’INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUA BLES MITJANÇANT 
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ 
DE RESIDUS, QUE COMPRÈN EL SUBMINISTRAMENT DE CONTE NIDORS, RECOLLIDA, 
TRANSPORT, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS TIPUS  SANITARIS DELS GRUPS 
III i IV A LES INSTAL·LACIONS DE LA FUNDACIÓ HOSPIT AL UNIVERSITARI VALL 
HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
 
2021-016- GESTIÓ DE RESIDUS GRUP III i IV 
 
En data 10 de Maig de 2021 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 “contracte del servei de gestió de residus, que comp rèn el subministrament de 
contenidors, recollida, transport, tractament i eli minació de residus tipus sanitaris dels 
grups III i IV a les instal·lacions 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 24 de març de 2021, 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 12 d’abril de 2021. 
 
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 14 d’abril de 2021, la documentació presentada contenia defectes 
esmenables per part de l’empresa SRCL CONSENUR S.L , que van a ser esmenats seguidament 
i dins del termini atorgat per tal efecte. 
 
En data 20 d’abril de 2021, 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: 
 
Criteris de Valoració sotmesos a Judici de Valor .. .................................................(50 punts). 
 
Els criteris que a continuació s’indicaran, s’avaluaran mitjançant judicis de valor . Els criteris 
d’adjudicació per a valorar el contingut del sobre nº 2 són els següents: 
 
Característiques tècniques del servei.............. ...........................................MÀXIM 40 PUNTS. 
 
Els licitadors han de presentar una proposta organitzativa i de desenvolupament del servei. 
D’aquesta proposta presentada, es valorarà: 
 
a) L’adequació tècnica, idoneïtat i coherència de la proposta organitzativa i de gestió dels serveis 
............................................................................................................................................5 punts  
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La informació ha de ser ordenada, concisa, ben grafiada 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 

 
b) La coherència dels rendiments en relació amb el dimensionament del servei relacionats i 
relació dels mitjans materials ….………………...................................................................5 punts  
 

Explicació de quin tipus de contenidors s’utilitzaran per tal de dipositar residus sanitaris 
contaminats, residus químics o etiquetes identificatives, per tal de verificar la seva 
coherència amb les necessitats del centre.  

 
c) El pla i calendari d’implantació dels serveis continguts en la oferta…............................5 punts  
 
d) L’eficàcia i eficiència dels tractaments específics de neteja interior, exterior i al voltant dels 
contenidors (rendiments, freqüències neteja, manteniment...)...........................................5 punts  
 
e) La incorporació de tecnologies que millorin la eficàcia, rendiments i qualitat dels serveis, el 
foment del reciclatge o mesures de gestió eficient.............................................................5 punts  
 
f) Traçabilitat dels residus dels diferents laboratoris i elaboració d’informe 
periòdic…………………......................................................................................................5 punts  
 

Lliurament de full de seguiment de residus i informe dels contenidors buits lliurats i plens 
recollits, entre d’altres informes a través dels quals es pugui fer el seguiment dels residus. 

 
Seguiment del lliurament dels residus, mètode i vehicle de transport intra-centre com 
extra-centre i proposta de seguiment del correcte tractament i eliminació. 

 
g) Pla d’emergència .........................................................................................................10 punts  
 

El licitador haurà de disposar d’un pla per donar resposta en casos d’accident o 
emergència per a la recollida de residus (ja sigui per accidents al VHIR, durant el 
transport, a la planta tractadora o per qualsevol altre incident que es pugui generar). 

 
Així mateix, també s’haurà d’indicar la capacitat de resposta del licitador en cas 
d’emergència (ja sigui per accidents al VHIR, durant el transport, a la planta tractadora o 
per qualsevol altre incident que es pugui generar).  

 
 
Millores Addicionals............................... .......................................................MÀXIM 10 PUNTS. 
 
Es valoraran les millores que es presentin en relació a: 
 

- Millores dirigides a subministrar al VHIR regularment cartells informatius d’utilització dels 
contenidors i classificació de residus o altres …………………......................…….5 punts  

 
- Millores dirigides a dur a terme sessions anuals de formació sense cap cost al personal 

del VHIR anualment ...………………………………………….......................……...5 
punts  
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Característiques tècniques del servei.............. ..........................................MÀXIM 40 PUNTS. 
 

     
Justificació de les valoracions:   
 
L’empresa SRCL CONSENUR S.L. no obté la puntuació màxima ja que no explica el tractament dels 
residus químics bàsics ni inclou dins dels residus a retirar els filtres de grup III. Per altre banda, no obté la 
màxima puntuació en l’apartat de tractament de neteja dels contenidors perquè en aquest apartat explica 
el procés d’esterilització dels contenidors però no com assegura les òptimes condicions de neteja dels 
contenidors.  
 
L’empresa TECNOLOGÍA MEDIO AMBIENTE, GRUPO F. SÁNCHEZ, S.L no obté la puntuació màxima 
ja que a l’apartat de incorporació de tecnologies fa una oferta menys complerta en comparació amb les 
altres empreses. 
 
L’empresa CESPA, GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A. no obté la puntuació màxima ja que el primer apartat 
fa una definició menys complerta en comparació amb les altres empreses. En referència a la neteja dels 
contenidors no explica com assegura les òptimes condicions de neteja dels contenidors. 
 
 
 
 
 
 

 
SRCL CONSENUR 

S.L. 

TECNOLOGÍA 
MEDIO 

AMBIENTE, 
GRUPO F. 

SÁNCHEZ, S.L 

CESPA, GESTIÓN 
DE RESIDUOS, 

S.A. 

L’adequació tècnica, idoneïtat i coherència de la proposta 
organitzativa i de gestió dels serveis ( fins 5 punts) 4 5 3 

La coherència dels rendiments en relació amb el 
dimensionament del servei relacionats i relació dels mitjans 
materials ( fins 5 punts) 

5 5 5 

El pla i calendari d’implantació dels serveis continguts en la 
oferta ( fins 5 punts) 5 5 5 

L’eficàcia i eficiència dels tractaments específics de neteja 
interior, exterior i al voltant dels contenidors (rendiments, 
freqüències neteja, manteniment...) ( fins 5 punts) 

3 5 4 

La incorporació de tecnologies que millorin la eficàcia, 
rendiments i qualitat dels serveis, el foment del reciclatge o 
mesures de gestió eficient ( fins 5 punts) 

5 4 5 

Traçabilitat dels residus dels diferents laboratoris i 
elaboració d’informe periòdic ( fins 5 punts) 5 5 5 

Pla d’emergència ( fins 10 punts) 10 10 10 

PUNTUACIÓ TOTAL  37 39 37 
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Millores Addicionals............................... .......................................................MÀXIM 10 PUNTS. 
 

 
Justificació de les valoracions:   
 
L’empresa SRCL CONSENUR S.L. obté la puntuació màxima ja que explica amb detall la proposta i dóna 
resposta a tot el demanat al Plec de Prescripcions tècniques. 
 
 
L’empresa TECNOLOGÍA MEDIO AMBIENTE, GRUPO F. SÁNCHEZ, S.L no obté la puntuació màxima 
ja que, tot i donar resposta al demanat al plec, la seva proposta és menys complerta en comparació amb 
les altres empreses pel que fa a cartellera i no detalla el programa de la formació. 
 
 
L’empresa CESPA, GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A. no obté la puntuació màxima en l’apartat de formació 
perquè la seva proposta és menys complerta en comparació amb les altres empreses ja que només indica 
la planificació de la formació pel que fa a residus biològics però no respecte als residus químics.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SRCL CONSENUR 

S.L. 

TECNOLOGÍA 
MEDIO 

AMBIENTE, 
GRUPO F. 

SÁNCHEZ, S.L 

CESPA, GESTIÓN 
DE RESIDUOS, 

S.A. 

Millores dirigides a subministrar al VHIR regularment 
cartells informatius d’utilització dels contenidors i 
classificació de residus o altres ( fins 5 punts)  

5 4 5 

Millores dirigides a dur a terme sessions anuals de formació 
sense cap cost al personal del VHIR anualment ( fins 5 
punts)  

5 4 4 

PUNTUACIÓ TOTAL  10 8 9 
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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 maig de 2021 a les 10.00h a 
mitjançant Microsoft Teams amb l’eina de Sobre Digital, tal i com s’anuncia a les bases de la 
present licitació publicades a la web del VHIR. 
 

 QUADRE DE PUNTUACIONS 
    50% 40% 10% 

 
 

Ofertes presentades: Oferta 
econòmica  Valor. 

Econòmica. 
Aspectes 
Tècnics Millores  

  BI IVA TOTAL      TOTAL 

SRCL CONSENUR 
S.L     37 10 47 

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

    39 8 47 

CESPA, GESTIÓN 
DE RESIDUOS, 
S.A. 

    37 9 46 

 
 

 
Barcelona, 10 de Maig de 2021 

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