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PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE L’INSTITUT BAIX CAMP DE
REUS

Reunits  els  tècnics  per  avaluar  la  documentació  tècnica  i  econòmica  de  les  empreses
presentades per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del servei de neteja de l’institut
Baix Camp de Reus i una vegada examinades les propostes presentades per les empreses,
es prenen els següents:

Acords:

1. S’acorda establir,  per unanimitat,  les puntuacions de les empreses que han presentat
oferta, d’acord amb el quadre de puntuacions següents:

Forma de realització dels treballs Prestacions addicionals

MultiANAU
Mecanismes de

supervisió (fins a 12
punts)

Altres elements
acreditatius d’una major
qualitat del servei (fins a

3,5 punts)

Millores tècniques, major
freqüència, etc (fins a 14,5

punts)

Puntuació
total (fins a 30

punts)
11,4 1 13,26

Motivació:

NDavant
Mecanismes de
supervisió (fins a

12punts)

Altres elements
acreditatius d’una major
qualitat del servei (fins a

3,5 punts)

Millores tècniques, major
freqüència, etc (fins a 14,5

punts)

Puntuació
total (fins a 30

punts)
10,12 0,2 14,01

Motivació:

MABE
100x100

Mecanismes de
supervisió (fins a 12

punts)

Altres elements
acreditatius d’una major
qualitat del servei (fins a

3,5 punts)

Millores tècniques, major
freqüència, etc (fins a

14,5punts)

Puntuació
total (fins a 30

punts)
10,12 0,2 5,01

Motivació:

AGNet
Mecanismes de

supervisió (fins a 12
punts)

Altres elements
acreditatius d’una major
qualitat del servei (fins a

3,5 punts)

Millores tècniques, major
freqüència, etc (fins a

14,5punts)
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Puntuació
total (fins a 30

punts)
8,68 0,6 10,72

Motivació:

NetVime
Mecanismes de

supervisió (fins a 12
punts)

Altres elements
acreditatius d’una major
qualitat del servei (fins a

3,5 punts)

Millores tècniques, major
freqüència, etc (fins a

14,5punts)

Puntuació
total (fins a 30

punts)
11,5 0,9 14,26

Motivació:

La qual cosa es comunica als membres de la Mesa als efectes oportuns.

Reus, 18 de desembre de 2015

Lourdes Piqué                                                     Miquel Arcas
Vocal1        Vocal 2
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