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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 
RENTAT D’UNIFORMITAT DEL PERSONAL DE LA FUNDACIÓ HO SPITAL UNIVERSITARI 
VALL HEBRON - INSTITUT DE RECERCA (VHIR). 
 
2021-024- NETEJA ROBA LABORAL 
 
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 al “Servei de rentat d’uniformitat del personal  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 13 d’abril 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 28 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 30 d’abril de 2021, la documentació presentada no contenia defectes 
esmenables,  
 
El 06 de maig 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: 
 
Els criteris que a continuació s’indicaran, s’avaluaran mitjançant judicis de valors i s’aplicaran al 
contingut del sobre nº 2: 
 
OFERTA TÈCNICA .................................... .................................................... MÀXIM 50 PUNTS 
 
1. Aspectes tècnics ............................... .......................................................... Fins 25 punts 
 

1.1. Descripció del servei ofertat        fins 15 punts 
- Procés de rentat i desinfecció de la roba que garanteixi un 

mínim deteriorament pel rentat. (7 punts) 
- Sistema de separació de la roba neta/bruta. (3 punts) 
- Nombre i tipus de maquinària: descripció, condicions, 

capacitats productives, etc. (4 punts) 
- Altres accessoris que facilitin les tasques de treball. (1 punt) 
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1.2. Proposta presentació de roba                   fins 5 punts 
- Tipus d’embolcallat de la roba pel seu transport. (3 punts) 
- Descripció del procés de neteja i desinfecció dels carretons, 

vehicles de transport i sistemes de dispensació. (2 punts) 
 
1.3. Utilització de productes respectuosos amb el medi ambient            fins 5 punts 

- Llistat de productes emprats. (2 punts) 
- Fitxes tècniques. (3 punt) 

 
2. Organització proposada ......................... .................................................. Fins 25 punts 
 

2.1. Assignació de recursos humans, perfil professional, dedicació horària i gestió de 
situacions excepcionals                                                                                fins 5 punts 

- Nombre total de persones i descripció detallada de 
l’organigrama de l’empresa. (2 punts) 

- Personal relacionat directament amb la prestació del servei i 
les seves funcions. (3 punts) 

2.2. Proposta del lliurament, circuit i horaris de recollida.        fins 12 punts 
- Itinerari, dies i horaris de servei. (7 punts) 
- Situacions excepcionals: lliurament de roba fora del circuit 

ordinari i temps de resposta en cas d’emergència. (5 punts) 
2.3. Organització del circuit administratiu          fins 8 punts 

- Circuits d’albarans i facturació: lliurament, devolucions i  
modificacions (8 punts) 

 
 
Exposat l’anterior, s’indica a continuació la puntuació que s’ha assolit per cada sub-apartat: 
 
 

1. Aspectes tècnics ............................... ....................................................... Fins 25 punts 
 

ASPECTES TÈCNICS 
 
BUGADERIA I 

TINTORERIA MIBER, S.L.  

 
1.1.Descripció del servei ofertat  (fins 15 punts)   

- Procés de rentat i desinfecció de la roba que garanteixi un 
mínim deteriorament pel rentat. (7 punts) 

- Sistema de separació de la roba neta/bruta. (3 punts) 
- Nombre i tipus de maquinària: descripció, condicions, 

capacitats productives, etc. (4 punts) 
- Altres accessoris que facilitin les tasques de treball. (1 punt) 

15 

 
1.2. Proposta presentació de roba  (fins 5 punts)                
- Tipus d’embolcallat de la roba pel seu transport. (3 punts) 

3 
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- Descripció del procés de neteja i desinfecció dels carretons, 
vehicles de transport i sistemes de dispensació. (2 punts) 
 

 
1.3. Utilització de productes respectuosos amb el m edi 

ambient  (fins 5 punts)  
- Llistat de productes emprats. (2 punts) 
- Fitxes tècniques. (3 punt) 

 

0 
 

PUNTUACIÓ TOTAL  18 

 
 
Justificació de les valoracions:   
 
L’empresa MIBER S.L. no rep la màxima puntuació donat que no detallen el procés de neteja i 
desinfecció dels carretons, vehicles i sistemes de dispensació. Tampoc aporten la documentació 
que acrediti la utilització de productes respectuosos amb el medi ambient.  
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2. Organització proposada ............................ ............................................... Fins 25 punts  
 

ORGANITZACIÓ PROPOSADA 
BUGADERIA I 
TINTORERIA MIBER, S.L.  

 
2.1. Assignació de recursos humans, perfil professional, dedicació 
horària i gestió de situacions excepcionals (fins 5 punts)                                
- Nombre total de persones i descripció detallada de 

l’organigrama de l’empresa. (2 punts) 
- Personal relacionat directament amb la prestació del servei i les 

seves funcions. (3 punts) 

5 
 

 
2.2. Proposta del lliurament, circuit i horaris de recollida (fins 12 

punts)  
- Itinerari, dies i horaris de servei. (7 punts) 
- Situacions excepcionals: lliurament de roba fora del circuit (5 punts) 

12 
 

 
2.3. Organització del circuit administratiu (fins 8 punts)  
- Circuits d’albarans i facturació: lliurament, devolucions i  

modificacions (8 punts) 

8 
 

 
PUNTUACIÓ TOTAL  

25 

 
 
Justificació de les valoracions:   
 
L’empresa MIBER S.L. rep la màxima puntuació ja que dona resposta a tots els requeriments del 
Plec de Prescripcions tècniques de la present licitació. 
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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 18 de maig de 2021 a les 09:00 h, 
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. 
 

 
 
 
 
 

Barcelona, 10 de maig de 2021. 
 
 
 
 

 QUADRE DE PUNTUACIONS 

    50%      50%  
Ofertes 
presentades: 

Oferta 
econòmica 

 
Valoració 

Econòmica 
Aspectes 
Tècnics 

 

  BI IVA TOTAL     TOTAL 
BUGADERIA I 
TINTORERIA 
MIBER, S.L. 

       
 

43 
 

 
 

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