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OBJECTE I ANTECEDENTS
OBJECTE

1. OBJECTE I ANTECEDENTS
1.1. OBJECTE
L'objecte d'aquest informe és exposar la valoració que s' ha realitzat per part del Servei de Gestió Patrimonial i
Contractació de la Universitat Pompeu Fabra del sobre C (criteris a valorar que depenen d'un judici de valor) de
les ofertes presentades pels licitadors del concurs d'un "Servei de manteniment de les instal·lacions generals dels
edificis de la Universitat Pompeu Fabra", per a l'assessorament de la Mesa de contractació.

1.2. ANTECEDENTS
1.2.1 HISTÒRIC
El 27 de gener del 2015 la Universitat Pompeu Fabra va publicar al perfil del contractant de la Generalitat de
Catalunya l'inici del concurs de licitació de l'expedient E-300100/02-11-14 corresponent a la prestació d'un
"Servei de manteniment de les instal·lacions generals dels edificis de la Universitat".
Les instal·lacions objecte de la licitació són:
o
o
o
o
o
o

Electricitat de baixa tensió
Fontaneria
Climatització
Detecció d'incendis
Equips d'extinció d'incendis
Tractaments de legionel·la

El pressupost base de licitació s'ha establert en la quantitat de 1.579.475€ (IVA exclòs)
Es va establir la data límit del 10 de març del 2015 per a la presentació de les ofertes. La Universitat Pompeu
Fabra va rebre 18 ofertes per a participar en la licitació de serveis.
Les ofertes presentades van ser:
1. SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA.
2. (UTE) ISTEM, SL – COPCISA, SA.
3. (UTE) SOGESA – FELCA SERVICIO
4. (UTE) ACSA – ABANTIA
5. (UTE) CLECE, SA – MULTISERVEIS NDAVANT, SL
6. ELECNOR, SA.
7. VALORIZA FACILITIES, SA.
8. ACCIONA FACILITY SERVICES, SA.
9. VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, SAU.
10. COFELY ESPAÑA, SA.
11. ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA.
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12. EULEN, SA.
13. FERROVIAL SERVICIOS, SA.
14. CONCENTRA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, SAU.
15. EMTE SERVICE, SA.
16. MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES, SA.
17. AUDITEL INGENIERIA Y SERVICIOS SL.
18. GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES SL.
L'apertura pública del sobre A (sobre Documentació General) es va produir el 13 de març del 2015, on es va
determinar després de la revisió de la documentació aportada, l'exclusió de les empreses Auditel Ingenieria i
Servicios SL; i Gestión Integral de Instalaciones SL per no haver aportat el certificat OSHAS 18001, segons el que
disposa la clàusula 5.b.4 del plec de clàusules administratives particulars.

UNIVERSITSTAT POMPEU FABRA
Informe valoració sobre C (Servei de manteniment de les instal·lacions)| Juliol 2015

4

OBJECTE I ANTECEDENTS
ANTECEDENTS

1.2.2 VISITES REALITZADES A LES INSTAL·LACIONS
Segons s'indica al Plec de Clàusules Administratives Particulars del concurs, les empreses participants del mateix
poden visitar els campus i edificis de la Universitat amb la finalitat de conèixer les instal·lacions i preparar les
seves ofertes.
Les empreses que van assistir a les visites concertades han estat les següents:

EMPRESA

REPRESENTANT

SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA.

Albert Medialdea Trujillo/Albert
Domingo de la Cruz

(UTE) ISTEM, SL – COPCISA, SA.

Miguel Claveria

(UTE) SOGESA – FELCA SERVICIO

Ferran vert

(UTE) ACSA – ABANTIA

Mario Balastegui/Alberto
Burbano Villarino

(UTE) CLECE, SA – MULTISERVEIS NDAVANT, SL

Sinué Rodríguez

ELECNOR, SA.

Javier Navarro Felip/Iván
Rodríguez Pizá

VALORIZA FACILITIES, SA.

Josep Urban
Ernest Andereu Garrido/Antonio
García Bermell
David Colomer/Maribel
Tejerizo/Miquel Creus

VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, SAU.
COFELY ESPANYA, SA
ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA.

Isabel Moreno Gallardo

EULEN, SA.

Luis Méndez García/Anais Jarauta
Rovira

FERROVIAL SERVICIOS, SA.

Román López/Josep Pellicé

CONCENTRA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, SAU.
EMTE SERVICE, SA.
MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES, SA.

Francisco Alba Raga/Antonio
Gatnau
Marta Agüera Sepúlveda/Silvia
Berenguer de la cuesta
Josep Díaz Leiva

No hi van assistir les empreses:
o

ACCIONA FACILITY SERVICES, SA.
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1.2.3 ACLARIMENTS
Durant la fase de preparació d'ofertes no ha estat necessària la publicació d'aclariments al perfil del contractant.
L'apertura pública del sobre C (sobre criteris que depenen d'un judici de valor) es va produir el 16 de març del
2015, complint la data establerta a l'anunci oficial de licitació.
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2. EXCLUSIONS D’OFERTES
El Servei de Gestió Patrimonial i Contractació de la Universitat Pompeu Fabra ha procedit a la revisió de la
documentació aportada al sobre C de cadascun dels licitadors per tal de determinar el compliment dels requisits
establerts al Plec de Clàusules Administratives Particulars i del Plec de Prescripcions Tècniques i, per tant, donar
continuïtat en el procés de licitació amb les valoracions de les citades ofertes.
El resultat d'aquesta revisió ha estat l'exclusió del procés de licitació de les següents participants:
o

(UTE) ISTEM, SL-COPCISA, SA
No compleix els requisits de l’apartat 2.3 del Plec de Prescripcions Tècniques on es demana que l’adjudicatari
designarà un tècnic de PRISMA amb experiència en contractes de característiques similars, dedicació
exclusiva i presència contínua als edificis de la UPF. L’adjudicatari indica a la seva oferta que destinarà el
tècnic de PRISMA a l’Oficina Tècnica de la UTE.

o

COFELY ESPAÑA, SA.
No compleix per incloure al sobre C, proposició relativa als criteris que depenen d’un judici de valor,
informació relacionada amb els criteris a valorar de forma automàtica del sobre B. La inclusió de l’oferta
econòmica o qualsevol criteri a valorar de forma automàtica en el sobre C comportarà l’exclusió automàtica
de l’oferta presentada.
L’ adjudicatari dona informació sobre la millora relativa al número d’hores de treball d’operaris efectives
anuals valorada amb 2,5 punts per 500 hores màximes de més. ( Punt 12 Criteris per a l’adjudicació, apartat
12.2 Criteris a valorar de forma automàtica lletra c del PCAP)

o

ELECNOR, SA
No compleix per incloure al sobre C, proposició relativa als criteris que depenen d’un judici de valor,
informació relacionada amb els criteris a valorar de forma automàtica del sobre B. La inclusió de l’oferta
econòmica o qualsevol criteri a valorar de forma automàtica en el sobre C comportarà l’exclusió automàtica
de l’oferta presentada.
L’ adjudicatari dona informació sobre la millora de la instal·lació existent a l’edifici Rectorat per la substitució
de l’actual conjunt de 5 mòduls SE-65A de calefacció valorada en 10 punts ( Punt 12 Criteris per a
l’adjudicació, apartat 12.2 Criteris a valorar de forma automàtica lletra f del PCAP)

o

EULEN, SA.
No compleix per incloure al sobre C, proposició relativa als criteris que depenen d’un judici de valor,
informació relacionada amb els criteris a valorar de forma automàtica del sobre B. La inclusió de l’oferta
econòmica o qualsevol criteri a valorar de forma automàtica en el sobre C comportarà l’exclusió automàtica
de l’oferta presentada.
L’ adjudicatari dona informació sobre la millora relativa al número d’hores de treball d’operaris efectives
anuals valorada amb 2,5 punts per 500 hores màximes de més. ( Punt 12 Criteris per a l’adjudicació, apartat
12.2 Criteris a valorar de forma automàtica lletra c del PCAP)
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3. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES DEL SOBRE C
L'objecte d'aquesta revisió és valorar les ofertes del sobre C (criteris a valorar mitjançant judici de valor) de les
empreses licitadores que s'han presentat al concurs segons els criteris de valoració indicats el Plec de Clàusules
Administratives Particulars del concurs que es detallen a continuació:

1. PLA D'IMPLANTACIÓ DEL SERVEI (MÀXIM 15 PUNTS)
Es valorarà el Pla tenint en compte especialment que permeti que els operaris siguin autònoms en les seves
tasques en el termini més breu possible, amb el menor impacte en l'activitat diària dels campus i en el
funcionament normal de les instal·lacions. Les ofertes rebran una puntuació proporcional respecte la que ofereixi
un millor pla d’implantació.

2. METODOLOGIA DE TREBALL (MÀXIM 5 PUNTS)
Es valorarà la metodologia de treball tenint en compte especialment que la distribució en el territori sigui
coherent i idònia, que tingui en compte en major mesura la càrrega de treball que suposa cada edifici i
l'adequació al màxim de les necessitats de la UPF, així com la flexibilitat i eficiència de l'equip de treball segons
l'organització i funcionalitat del mateix.

3. PLA DE FORMACIÓ (MÀXIM 2 PUNTS)
Es valorarà el màxim de cussos a oferir amb el contingut més adient a les característiques específiques establertes
al Plec de prescripcions tècniques. Especialment la formació que perfeccioni les aptituds dels diferents perfils
professionals en les tasques que han de desenvolupar en el sentit d'actualitzar els seus coneixements respecte
noves tècniques i increment de l'eficiència energètica mitjançant les tasques de manteniment.
Les ofertes rebran una puntuació proporcional respecte la que ofereixi un millor pla de formació i segons el
nombre d'hores totals presentades, si es troben per sobre o per sota de la mitja de la totalitat de les ofertes.

4. DESCRIPCIÓ DEL SUPORT DE L'OFICINA TÈCNICA (MÀXIM 3 PUNTS)
Es valorarà el suport a l'oficina tècnica tenint en compte especialment la dedicació més gran en termes
d'hora/setmana, realitzant una mitja entre totes les ofertes i valorant si es troben per sota o per sobre de la
mateixa, i que alhora ofereixi el màxim de serveis que siguin adients i ajustats a les necessitats i característiques
de la universitat amb un mínim de: Estudis sobre l'estat de les instal·lacions, Realització d'auditories energètiques,
Estudis d'eficiència energètica i Renovació d'instal·lacions obsoletes, incorporant estimació de les despeses.
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4. VALORACIÓ DE LES OFERTES DEL SOBRE C
A continuació el Servei de Gestió Patrimonial i Contractació de la Universitat Pompeu Fabra realitza una
descripció qualitativa de cadascun dels apartats de les ofertes del sobre C sobre els 12 licitadors del concurs dels
18 presentats inicialment i que no han quedat exclosos per incompliment dels punts establerts al Plec de
Clàusules administratives Particulars o del Plec de Prescripcions Tècniques.
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SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA.

4.1. SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA.
A continuació es realitza la descripció qualitativa de l'oferta, valorada amb una puntuació total del sobre C de
13,64 punts.

1. PLA D’IMPLANTACIÓ DEL SERVEI: 9,00 punts.
Inicialment s’ha comprovat que l'oferta presentada compleix el requeriment mínim de proposar un pla
d’implantació partint de la base que han d'iniciar el servei des de zero, concloent que el compleix.
Seguidament, s’ha valorat l’autonomia dels operaris en les seves tasques en el termini més breu possible amb el
menor impacte en l’activitat diària dels campus i en el funcionament de les instal·lacions, valorant positivament
el temps de solapament amb l’empresa sortint.
També s’ha valorat positivament la presentació del Pla de manteniment tant en el contingut requerit com el
moment d’entrega així com la confirmació de l’actualització de PRISMA a l’inici del servei.
Per altra banda, en l’anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, el calendari de la
implantació (diagrama de Gant, fites dates...) presentat no és coherent amb els recursos oferits i aquests
recursos es consideren insuficients per al correcte funcionament del campus; la disponibilitat del personal de
suport a l’inici dels serveis que es considera insuficient en relació al personal de camp; es planteja a l’oferta la
possibilitat de subrogació dels operaris de l’empresa sortint sense definició ni detall de portar-ho a terme; a la
presentació d’un inventari a l’inici del servei existeix una incoherència entre el temps oferit i els recursos
mobilitzats (no els hi donarà temps); no presenten la presentació de l’auditoria inicial; les propostes addicionals
amb valor afegit que es presenten no aporten valor al pla d’implantació.
2. METODOLOGIA DE TREBALL: 2,00 punts.
S’ha analitzat la documentació requerida i la coherència de la mateixa valorant positivament la descripció de les
funcions dels treballadors (responsable, encarregat, tècnic PRISMA i operaris).
Per altra banda, a l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, la presentació de la
distribució de l’equip en els diferents campus i detall de l’organització de l’equip no s’ajusta a les necessitats de
la Universitat; la descripció de mitjans materials que disposarà cada treballador per desenvolupar les seves
tasques aporta poc valor al pla d’implantació; la presentació de les hores ofertades compleix amb els
requeriments però no s’ajusta a les necessitats de la Universitat; no presenten propostes de mitjans tècnics
addicionals; no presenten propostes de millores en mitjans humans (nº treballadors, hores…).
3. PLA DE FORMACIÓ: 1,14 punts.
A l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, a la presentació de la formació dels
treballadors (cursos, continguts, nº hores, personal a què s’adreça) no s’especifica periodicitat i es considera que
hi ha massa formació a distància; a la presentació de cursos relatius a noves tècniques i increment de l’eficiència
energètica no s’especifica periodicitat i són insuficients per a tot el personal.
4. DESCRIPCIÓ DEL SUPORT DE L’OFICINA TÈCNICA: 1,5 punts.
S’ha valorat positivament la presentació de la descripció dels serveis que ofereix l’oficina tècnica.
Per altra banda, a l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, la presentació de la
dedicació que s’ofereix a la UPF (hores/setmana) es troba per sota de la mitja de les dedicacions aportades per la
totalitat dels licitadors; no presenten aportacions sobre els mínims sol·licitats respecte als serveis oferits.
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4.2. (UTE) SOGESA – FELCA SERVICIO
A continuació es realitza la descripció qualitativa de l'oferta, valorada amb una puntuació total del sobre C de
7,80 punts.

1. PLA D’IMPLANTACIÓ DEL SERVEI: 1,80 punts.
Inicialment s’ha comprovat que l'oferta presentada compleix el requeriment mínim de proposar un pla
d’implantació partint de la base que han d'iniciar el servei des de zero, concloent que el compleix.
Seguidament, s’ha valorat l’autonomia dels operaris en les seves tasques en el termini més breu possible amb el
menor impacte en l’activitat diària dels campus i en el funcionament de les instal·lacions, en l'anàlisi tècnic
realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, no presenten cap calendari de la implantació
(diagrama de Gant, fites dates…); no presenten disponibilitat del personal de suport a l’inici dels serveis; no
presenten temps de solapament amb l’empresa sortint; la subrogació d’operaris de l’empresa sortint s’ha
presentat a un altre apartat on no correspon; la presentació del Pla de manteniment és insuficient per tal de
valorar aquest concepte; la presentació d’un inventari a l’inici del servei és insuficient per tal de valorar aquest
concepte; la presentació de l’auditoria de PRISMA a l’inici del servei és insuficient per tal de valorar aquest
concepte; no presenten confirmació d’actualització de PRISMA a l'inici del servei; no presenten propostes
addicionals amb valor afegit.
2. METODOLOGIA DE TREBALL: 2.50 punts.
S’ha analitzat la documentació requerida i la coherència de la mateixa valorant positivament la descripció de les
funcions dels treballadors (responsable, encarregat, tècnic PRISMA, operaris); la presentació de les hores
ofertades; Propostes de mitjans tècnics addicionals.
Per altra banda, a l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, la presentació de la
distribució de l'equip en els diferents campus i detall de l'organització de l'equip no s’ajusta a les necessitats de la
Universitat; no presenten descripció de mitjans materials que disposarà cada treballador per desenvolupar les
seves tasques; no presenten propostes de millora en mitjans humans (nº treballadors, hores…).
3. PLA DE FORMACIÓ: 2,00 punts.
S’ha valorat positivament la presentació de la formació dels treballadors (cursos, contingut, nº hores, personal a
què s'adreça).
Per altra banda, a l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, la presentació de
cursos relatius a noves tècniques i increment de l'eficiència energètica aporten un lleuger valor al pla de
formació.
4. DESCRIPCIÓ DEL SUPORT DE L’OFICINA TÈCNICA: 1,50 punts.
S’ha valorat positivament la presentació de la descripció dels serveis que ofereix l’oficina tècnica.
Per altra banda, a l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants Presentació de la
dedicació que s'ofereix a la UPF (hores/setmana) es troba per sota de la mitja de les dedicacions aportades per la
totalitat dels licitadors; no presenten aportació sobre els mínims sol·licitats respecte a serveis oferits.
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4.3. (UTE) ACSA – ABANTIA
A continuació es realitza la descripció qualitativa de l'oferta, valorada amb una puntuació total del sobre C de
12,61 punts.
1. PLA D’IMPLANTACIÓ DEL SERVEI: 9,00 punts.
Inicialment s’ha comprovat que l'oferta presentada compleix el requeriment mínim de proposar un pla
d’implantació partint de la base que han d'iniciar el servei des de zero, concloent que el compleix.
Seguidament, s’ha valorat l’autonomia dels operaris en les seves tasques en el termini més breu possible amb el
menor impacte en l’activitat diària dels campus i en el funcionament de les instal·lacions, valorant positivament
la presentació del Pla de manteniment; la presentació d'un inventari a l'inici del servei; la presentació de
l'Auditoria inicial; la confirmació d'actualització de PRISMA a l'inici del servei.
Per altra banda, en l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, falta detall a la
presentació del calendari de la implantació (diagrama de Gant, fites dates…); la disponibilitat del personal de
suport a l'inici dels serveis es considera insuficient per tal d’assolir un correcte pla d’implantació; el temps de
solapament amb l'empresa sortint, es considera insuficient amb la indicació de que només presenten un tècnic
de PRISMA durant una setmana; no presenten subrogació d’ operaris d'empresa sortint; les propostes
addicionals amb valor afegit (auditories anuals com a mètode de diagnòstic del manteniment) aporten un lleuger
valor al pla d’implantació.
2. METODOLOGIA DE TREBALL: 2,75 punts.
S’ha analitzat la documentació requerida i la coherència de la mateixa valorant positivament la descripció de les
funcions dels treballadors (responsable, encarregat, tècnic PRISMA, operaris) i la descripció de mitjans materials
que disposarà cada treballador per desenvolupar les seves tasques.
Per altra banda, en l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, a la presentació de la
distribució de l'equip en els diferents campus i detall de l'organització de l'equip existeixen incoherències entre
hores/any i nombre de persones; a la presentació de les hores ofertades falta justificació i existeix incoherència
amb el punt 2.1; les propostes de mitjans tècnics addicionals aporten un lleuger valor a la metodologia de treball;
no presenten propostes de millora en mitjans humans (nº treballadors, hores…).
3. PLA DE FORMACIÓ: 0,86 punts.
A l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, la presentació de la formació dels
treballadors (cursos, contingut, nº hores, personal a què s'adreça) es troba per sota de la mitja dels cursos
aportats per la totalitat dels licitadors; no presenten cursos relatius a noves tècniques i increment de l'eficiència
energètica.
4. DESCRIPCIÓ DEL SUPORT DE L’OFICINA TÈCNICA: 0,00 punts.
A l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, no presenten la descripció dels serveis
que ofereix l'oficina tècnica; no presenten la dedicació que s'ofereix a la UPF (hores/setmana); no presenten
aportació sobre els mínims sol·licitats respecte a serveis oferits.
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4.4. (UTE) CLECE, SA – MULTISERVEIS NDAVANT, SL
A continuació es realitza la descripció qualitativa de l'oferta, valorada amb una puntuació total del sobre C de
7,00 punts.
1. PLA D’IMPLANTACIÓ DEL SERVEI: 6,00 punts.
Inicialment s’ha comprovat que l'oferta presentada compleix el requeriment mínim de proposar un pla
d’implantació partint de la base que han d'iniciar el servei des de zero, concloent que el compleix.
Seguidament, s’ha valorat l’autonomia dels operaris en les seves tasques en el termini més breu possible amb el
menor impacte en l’activitat diària dels campus i en el funcionament de les instal·lacions, valorant positivament
la presentació del Pla de manteniment; la presentació d'un inventari a l'inici del servei; la presentació de
l'Auditoria inicial; la confirmació d'actualització de PRISMA a l'inici del servei.
Per altra banda, en l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, no presenten el
calendari de la implantació (diagrama de Gant, fites dates…); a la disponibilitat del personal de suport a l'inici
dels serveis falta detall per tal de valorar aquest concepte; en el temps de solapament amb l'empresa sortint
falta detall i és insuficient per tal de valorar aquest concepte; no presenten subrogació d’operaris d'empresa
sortint; no presenten propostes addicionals amb valor afegit.
2. METODOLOGIA DE TREBALL: 1,00 punts.
S’ha analitzat la documentació requerida i la coherència de la mateixa valorant positivament les propostes de
mitjans tècnics addicionals i les propostes de millora en mitjans humans (nº treballadors, hores).
Per altra banda, en l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, no presenten la
distribució de l'equip en els diferents campus i detall de l'organització de l'equip; a la descripció de les funcions
dels treballadors (responsable, encarregat, tècnic PRISMA, operaris) falta detall per tal de valorar aquest
concepte; no presenten la descripció de mitjans materials que disposarà cada treballador per desenvolupar les
seves tasques; a la presentació de les hores ofertades falta detall per tal de valorar aquest concepte.
3. PLA DE FORMACIÓ: 0,00 punts.
A l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, a la presentació de la formació dels
treballadors (cursos, contingut, nº hores, personal a què s'adreça) falta detall per tal de valorar aquest concepte;
no presenten cursos relatius a noves tècniques i increment de l'eficiència energètica.
4. DESCRIPCIÓ DEL SUPORT DE L’OFICINA TÈCNICA: 0,00 punts.
A l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, no presenten la descripció dels serveis
que ofereix l'oficina tècnica; no presenten la dedicació que s'ofereix a la UPF (hores/setmana); no presenten
aportació sobre els mínims sol·licitats respecte a serveis oferits.
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4.5. VALORIZA FACILITIES, SA.
A continuació es realitza la descripció qualitativa de l'oferta, valorada amb una puntuació total del sobre C de
23,50 punts.
1. PLA D’IMPLANTACIÓ DEL SERVEI: 15,00 punts.
nicialment s’ha comprovat que l'oferta presentada compleix el requeriment mínim de proposar un pla
d’implantació partint de la base que han d'iniciar el servei des de zero, concloent que el compleix.
Seguidament, s’ha valorat l’autonomia dels operaris en les seves tasques en el termini més breu possible amb el
menor impacte en l’activitat diària dels campus i en el funcionament de les instal·lacions, valorant positivament
la presentació del calendari de la implantació (diagrama de Gant, fites dates…); la disponibilitat del personal de
suport a l'inici dels serveis; el temps de solapament amb l'empresa sortint; la subrogació operaris d'empresa
sortint; la presentació d'un inventari a l'inici del servei; la presentació de l'Auditoria inicial.
Per altra banda, en l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, a la presentació del
Pla de manteniment falta detall per tal de valorar aquest concepte; no presenten confirmació d'actualització de
PRISMA a l'inici del servei; a les propostes addicionals amb valor afegit, presenten un increment de personal
durant tota la duració del contracte però falta detall a les revisions nocturnes.
2. METODOLOGIA DE TREBALL: 3,50 punts.
S’ha analitzat la documentació requerida i la coherència de la mateixa valorant positivament la presentació de la
distribució de l'equip en els diferents campus i detall de l'organització de l'equip; la descripció funcions dels
treballadors (responsable, encarregat, tècnic PRISMA, operaris); la presentació de les hores ofertades; propostes
de millora en mitjans humans (nº treballadors, hores….).
Per altra banda, en l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, no presenten
descripció de mitjans materials que disposarà cada treballador per desenvolupar les seves tasques; no presenten
propostes de mitjans tècnics addicionals.
3. PLA DE FORMACIÓ: 2,00 punts.
S’ha valorat positivament la presentació de la formació dels treballadors (cursos, contingut, nº hores, personal a
què s'adreça).
Per altra banda, a l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, la presentació de
cursos relatius a noves tècniques i increment de l'eficiència energètica aporten un lleuger valor al pla de
formació.
4. DESCRIPCIÓ DEL SUPORT DE L’OFICINA TÈCNICA: 3,00 punts.
S’ha valorat positivament la presentació de la descripció dels serveis que ofereix l'oficina tècnica; la presentació
de la dedicació que s'ofereix a la UPF (hores/setmana); l’aportació sobre els mínims sol·licitats respecte a serveis
oferits.
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4.6. ACCIONA FACILITY SERVICES, SA.
A continuació es realitza la descripció qualitativa de l'oferta, valorada amb una puntuació total del sobre C de
17,70 punts.
1. PLA D’IMPLANTACIÓ DEL SERVEI: 13,20 punts.
Inicialment s’ha comprovat que l'oferta presentada compleix el requeriment mínim de proposar un pla
d’implantació partint de la base que han d'iniciar el servei des de zero, concloent que el compleix.
Seguidament, s’ha valorat l’autonomia dels operaris en les seves tasques en el termini més breu possible amb el
menor impacte en l’activitat diària dels campus i en el funcionament de les instal·lacions, valorant positivament
la presentació del calendari de la implantació (diagrama de Gant, fites dates…); el temps de solapament amb
l'empresa sortint; la presentació del Pla de manteniment; la presentació d'un inventari a l'inici del servei; la
presentació de l'Auditoria inicial; la confirmació d'actualització de PRISMA a l'inici del servei.
Per altra banda, en l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, la disponibilitat del
personal de suport a l'inici dels serveis no arriba als màxims d’altres ofertes; a la subrogació dels operaris de
l'empresa sortint plantejen la possibilitat de subrogació sense definició ni detall per portar-ho a terme; les
propostes addicionals amb valor afegit (equip mòbil per adquirir coneixements dels edificis i cobrir absències de
personal) aporten un lleuger valor al pla d’implantació.
2. METODOLOGIA DE TREBALL: 1,00 punts.
S’ha analitzat la documentació requerida i la coherència de la mateixa valorant positivament les propostes de
mitjans tècnics addicionals.
Per altra banda, a l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, a la presentació de la
distribució de l'equip en els diferents campus i detall de l'organització de l'equip no justifica les hores amb el
personal oferit; a les descripcions de les funcions dels treballadors (responsable, encarregat, tècnic PRISMA,
operaris) falta detall per tal de valorar aquest concepte; a la descripció dels mitjans materials que disposarà cada
treballador per desenvolupar les seves tasques falta detall per tal de valorar aquest concepte; a la presentació de
les hores ofertades no justifica les hores amb el personal oferit; les propostes de millora en mitjans humans (nº
treballadors, hores….) no aporten valor a la metodologia de treball.
3. PLA DE FORMACIÓ: 2,00 punts.
S’ha valorat positivament la presentació de la formació dels treballadors (cursos, contingut, nº hores, personal a
què s'adreça).
Per altra banda, a l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, la presentació de
cursos relatius a noves tècniques i increment de l'eficiència energètica aporten un lleuger valor al pla de
formació.
4. DESCRIPCIÓ DEL SUPORT DE L’OFICINA TÈCNICA: 1,50 punts.
S’ha valorat positivament la presentació de la descripció dels serveis que ofereix l'oficina tècnica.
Per altra banda, en l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, la presentació de la
dedicació que s’ofereix a la UPF (hores/setmana) es troba per sota de la mitja dels cursos aportats per la totalitat
dels licitadors; no presenten aportació sobre els mínims sol·licitats respecte a serveis oferits.
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4.7. VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, SAU.
A continuació es realitza la descripció qualitativa de l'oferta, valorada amb una puntuació total del sobre C de
17,69 punts.

1. PLA D’IMPLANTACIÓ DEL SERVEI: 10,80 punts.
Inicialment s’ha comprovat que l'oferta presentada compleix el requeriment mínim de proposar un pla
d’implantació partint de la base que han d'iniciar el servei des de zero, concloent que el compleix.
Seguidament, s’ha valorat l’autonomia dels operaris en les seves tasques en el termini més breu possible amb el
menor impacte en l’activitat diària dels campus i en el funcionament de les instal·lacions, valorant positivament
el temps de solapament amb l'empresa sortint; la presentació d'un inventari a l'inici del servei; la confirmació
d'actualització de PRISMA a l'inici del servei.
Per altra banda, en l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, a la presentació del
calendari de la implantació (diagrama de Gant, fites dates…) falta detall per tal de valorar aquest concepte; la
disponibilitat del personal de suport a l'inici dels serveis es considera insuficient per tal d’assolir un correcte pla
d’implantació; a la subrogació operaris d'empresa sortint plantejen la possibilitat de subrogació sense definició ni
detall per portar-ho a terme; la presentació del Pla de manteniment es centra en el marc normatiu i conductiu,
faltaria una presentació del manteniment global; no presenten auditoria inicial; a les propostes addicionals amb
valor afegit (donar suport a la implantació de PRISMA3) aporten un lleuger valor al pla d’implantació.
2. METODOLOGIA DE TREBALL: 3,00 punts.
S’ha analitzat la documentació requerida i la coherència de la mateixa valorant positivament la presentació de la
distribució de l'equip en els diferents campus i detall de l'organització de l'equip; la descripció de les funcions
dels treballadors (responsable, encarregat, tècnic PRISMA, operaris); la presentació de les hores ofertades.
Per altra banda, en l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, la descripció de
mitjans materials que disposarà cada treballador per desenvolupar les seves tasques s’ha presentat al punt 1 on
no correspon; les propostes de mitjans tècnics addicionals s’ha presentat al punt 1 on no correspon; no
presenten propostes de millora en mitjans humans (nº treballadors, hores).
3. PLA DE FORMACIÓ: 1,14 punts.
A l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, la presentació de la formació dels
treballadors (cursos, contingut, nº hores, personal a què s'adreça) es troba per sota de la mitja dels cursos
aportats per la totalitat dels licitadors; la presentació de cursos relatius a noves tècniques i increment de
l'eficiència energètica aporten un lleuger valor al pla de formació.
4. DESCRIPCIÓ DEL SUPORT DE L’OFICINA TÈCNICA: 2,75 punts.
S’ha valorat positivament la presentació de la descripció dels serveis que ofereix l'oficina tècnica i la presentació
de la dedicació que s'ofereix a la UPF (hores/setmana).
Per altra banda, en l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, l’ aportació sobre els
mínims sol·licitats respecte a serveis oferits aporten la meitat d’hores que a la millor proposta.
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4.8. ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA.
A continuació es realitza la descripció qualitativa de l'oferta, valorada amb una puntuació total del sobre C de
12,60 punts.

1. PLA D’IMPLANTACIÓ DEL SERVEI: 6,60 punts.
Inicialment s’ha comprovat que l'oferta presentada compleix el requeriment mínim de proposar un pla
d’implantació partint de la base que han d'iniciar el servei des de zero, concloent que el compleix.
Seguidament, s’ha valorat l’autonomia dels operaris en les seves tasques en el termini més breu possible amb el
menor impacte en l’activitat diària dels campus i en el funcionament de les instal·lacions, valorant positivament
la presentació del calendari de la implantació (diagrama de Gant, fites dates…); la presentació d'un inventari a
l'inici del servei; la presentació de l'Auditoria inicial; la confirmació d'actualització de PRISMA a l'inici del servei.
Per altra banda, en l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, no presenten
disponibilitat del personal de suport a l'inici dels serveis; en el temps de solapament amb l'empresa sortint no es
detalla personal ni medis; no presenten subrogació operaris d'empresa sortint; a la presentació del Pla de
manteniment falta detall per tal de valorar aquest concepte; les propostes addicionals amb valor afegit ofereixen
flexibilitat horaria per la realització de les tasques de manteniment, aporten un lleuger valor al pla d’implantació.
2. METODOLOGIA DE TREBALL: 2,50 punts.
S’ha analitzat la documentació requerida i la coherència de la mateixa valorant positivament la descripció de
mitjans materials que disposarà cada treballador per desenvolupar les seves tasques i la presentació de les hores
ofertades.
Per altra banda, en l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, la presentació de la
distribució de l'equip en els diferents campus i detall de l'organització de l'equip falta tècnic PRISMA (contemplat
a un altre apartat) no s’ajusta a les necessitats de la Universitat; la descripció de les funcions dels treballadors
(responsable, encarregat, tècnic PRISMA, operaris) no s’ajusta a les necessitats de la Universitat (el fet de no
introduir al tècnic de PRISMA, carreguen les seves funcions al Responsable); no presenten propostes de mitjans
tècnics addicionals; no presenten propostes de millora en mitjans humans (nº treballadors, hores...).
3. PLA DE FORMACIÓ: 2,00 punts.
S’ha valorat positivament la presentació de la formació dels treballadors (cursos, contingut, nº hores, personal a
què s'adreça).
Per altra banda, en l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, la presentació de
cursos relatius a noves tècniques i increment de l'eficiència energètica aporten un lleuger valor al pla de
formació.
4. DESCRIPCIÓ DEL SUPORT DE L’OFICINA TÈCNICA: 1,50 punts.
S’ha valorat positivament la presentació de la descripció dels serveis que ofereix l'oficina tècnica.
Per altra banda, en l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, la presentació de la
dedicació que s'ofereix a la UPF (hores/setmana) es troba per sota de la mitja de les dedicacions aportades per la
totalitat dels licitadors; no presenten aportació sobre els mínims sol·licitats respecte a serveis oferits.
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4.9. FERROVIAL SERVICIOS, SA.
A continuació es realitza la descripció qualitativa de l'oferta, valorada amb una puntuació total del sobre C de
11,21 punts.

1. PLA D’IMPLANTACIÓ DEL SERVEI: 6,00 punts.
Inicialment s’ha comprovat que l'oferta presentada compleix el requeriment mínim de proposar un pla
d’implantació partint de la base que han d'iniciar el servei des de zero, concloent que el compleix.
Seguidament, s’ha valorat l’autonomia dels operaris en les seves tasques en el termini més breu possible amb el
menor impacte en l’activitat diària dels campus i en el funcionament de les instal·lacions, valorant positivament
la presentació del calendari de la implantació (diagrama de Gant, fites dates…); la presentació d'un inventari a
l'inici del servei; la presentació de l'Auditoria inicial.
Per altra banda, en l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, la disponibilitat del
personal de suport a l'inici dels serveis no acaba d’encaixar amb el calendari, no és el millor plantejament; en el
temps de solapament amb l'empresa sortint hi ha moltes incoherències i contradiccions; la subrogació operaris
d'empresa sortint s'ha presentat a un altre apartat on no correspon; no presenten el Pla de manteniment; no
presenten la confirmació d'actualització de PRISMA a l'inici del servei; no presenten les propostes addicionals
amb valor afegit.
2. METODOLOGIA DE TREBALL: 2,00 punts.
S’ha analitzat la documentació requerida i la coherència de la mateixa valorant positivament la descripció de
mitjans materials que disposarà cada treballador per desenvolupar les seves tasques.
Per altra banda, en l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, la presentació de la
distribució de l'equip en els diferents campus i detall de l'organització de l'equip no s’ajusta a les necessitats de la
Universitat; a la descripció funcions dels treballadors (responsable, encarregat, tècnic PRISMA, operaris) falta
detall per tal de valorar aquest concepte; no presenten les hores ofertades; no presenten propostes de mitjans
tècnics addicionals; no presenten propostes de millora en mitjans humans (nº treballadors, hores...).
3. PLA DE FORMACIÓ: 1,71 punts.
S’ha valorat positivament la presentació de la formació dels treballadors (cursos, contingut, nº hores, personal a
què s'adreça).
Per altra banda, en l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, no presenten cursos
relatius a noves tècniques i increment de l'eficiència energètica.
4. DESCRIPCIÓ DEL SUPORT DE L’OFICINA TÈCNICA: 1,50 punts.
S’ha valorat positivament la presentació de la descripció dels serveis que ofereix l'oficina tècnica.
Per altra banda, en l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, la presentació de la
dedicació que s'ofereix a la UPF (hores/setmana) es troba per sota de la mitja de les dedicacions aportades per la
totalitat dels licitadors; no presenten aportació sobre els mínims sol·licitats respecte a serveis oferits.
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4.10. CONCENTRA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, SAU.
A continuació es realitza la descripció qualitativa de l'oferta, valorada amb una puntuació total del sobre C de
8,60 punts.
1. PLA D’IMPLANTACIÓ DEL SERVEI: 6,60 punts.
Inicialment s’ha comprovat que l'oferta presentada compleix el requeriment mínim de proposar un pla
d’implantació partint de la base que han d'iniciar el servei des de zero, concloent que el compleix.
Seguidament, s’ha valorat l’autonomia dels operaris en les seves tasques en el termini més breu possible amb el
menor impacte en l’activitat diària dels campus i en el funcionament de les instal·lacions, valorant positivament
la presentació del calendari de la implantació (diagrama de Gant, fites dates…); la presentació del Pla de
manteniment; la presentació d'un inventari a l'inici del servei; la presentació de l'Auditoria inicial.
Per altra banda, en l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, no presenten la
disponibilitat del personal de suport a l'inici dels serveis; en el temps de solapament amb l'empresa sortint falta
detall per tal de valorar aquest concepte; la subrogació operaris d'empresa sortint s’ha presentat a un altre
apartat on no correspon; a la confirmació d'actualització de PRISMA a l'inici del servei falta detall per tal de
valorar aquest concepte; no presenten propostes addicionals amb valor afegit.
2. METODOLOGIA DE TREBALL: 2,00 punts.
S’ha analitzat la documentació requerida i la coherència de la mateixa valorant positivament la descripció de
mitjans materials que disposarà cada treballador per desenvolupar les seves tasques i les propostes de mitjans
tècnics addicionals.
Per altra banda, en l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, la presentació de la
distribució de l'equip en els diferents campus i detall de l'organització de l'equip no compleix amb els mínims
requerits; a la descripció de les funcions dels treballadors (responsable, encarregat, tècnic PRISMA, operaris)
falta detall per tal de valorar aquest concepte; la presentació de les hores ofertades no compleix amb els mínims
requerits; no presenten propostes de millora en mitjans humans (nº treballadors, hores...).
3. PLA DE FORMACIÓ: 0,00 punts.
A l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, a la presentació de la formació dels
treballadors (cursos, contingut, nº hores, personal a què s'adreça) no s’especifica a qui s’adreça; no presenten
cursos relatius a noves tècniques i increment de l'eficiència energètica.
4. DESCRIPCIÓ DEL SUPORT DE L’OFICINA TÈCNICA: 0,00 punts.
A l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, la presentació de la descripció dels
serveis que ofereix l'oficina tècnica ofertades no compleix amb els mínims requerits; no presenten la dedicació
que s'ofereix a la UPF (hores/setmana); no presenten aportació sobre els mínims sol·licitats respecte a serveis
oferits.
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4.11. EMTE SERVICE, SA.
A continuació es realitza la descripció qualitativa de l'oferta, valorada amb una puntuació total del sobre C de
22,14 punts.

1. PLA D’IMPLANTACIÓ DEL SERVEI: 15,00 punts.
Inicialment s’ha comprovat que l'oferta presentada compleix el requeriment mínim de proposar un pla
d’implantació partint de la base que han d'iniciar el servei des de zero, concloent que el compleix.
Seguidament, s’ha valorat l’autonomia dels operaris en les seves tasques en el termini més breu possible amb el
menor impacte en l’activitat diària dels campus i en el funcionament de les instal·lacions, valorant positivament
la presentació del calendari de la implantació (diagrama de Gant, fites dates…); el temps de solapament amb
l'empresa sortint; la subrogació d’operaris de l’empresa sortint; la presentació del Pla de manteniment; la
presentació d'un inventari a l'inici del servei; la presentació de l'Auditoria inicial.
Per altra banda, en l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, la disponibilitat del
personal de suport a l'inici dels serveis es considera insuficient per tal d’assolir un correcte pla d’implantació; a la
confirmació d'actualització de PRISMA a l'inici del servei falta detall per tal de valorar aquest concepte; les
propostes addicionals amb valor afegit (equip mòbil per adquirir coneixements dels edificis per cobrir possibles
absències de personal) aporten un lleuger valor al pla d’implantació.
2. METODOLOGIA DE TREBALL: 4,50 punts.
S’ha analitzat la documentació requerida i la coherència de la mateixa valorant positivament la presentació de la
distribució de l'equip en els diferents campus i detall de l'organització de l'equip; la descripció de les funcions
dels treballadors (responsable, encarregat, tècnic PRISMA, operaris); la descripció de mitjans materials que
disposarà cada treballador per desenvolupar les seves tasques; la presentació de les hores ofertades; les
propostes de mitjans tècnics addicionals.
Per altra banda, en l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, no presenten
propostes de millora en mitjans humans (nº treballadors, hores...).
3. PLA DE FORMACIÓ: 1,14 punts.
A l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, la presentació de la formació dels
treballadors (cursos, contingut, nº hores, personal a què s'adreça) es troba per sota de la mitja dels cursos
aportats per la totalitat dels licitadors; la presentació de cursos relatius a noves tècniques i increment de
l'eficiència energètica aporten un lleuger valor al pla de formació.
4. DESCRIPCIÓ DEL SUPORT DE L’OFICINA TÈCNICA: 1,50 punts.
S’ha valorat positivament la presentació de la descripció dels serveis que ofereix l’oficina Tècnica.
Per altra banda, a l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, la presentació de la
dedicació que s'ofereix a la UPF (hores/setmana) es troba per sota de la mitja de les dedicacions aportades per la
totalitat dels licitadors; no presenten aportació sobre els mínims sol·licitats respecte a serveis oferits.
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4.12. MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES, SA.
A continuació es realitza la descripció qualitativa de l'oferta, valorada amb una puntuació total del sobre C de
0,50 punts.

1. PLA D’IMPLANTACIÓ DEL SERVEI: 0,00 punts.
Inicialment s’ha comprovat que l'oferta presentada compleix el requeriment mínim de proposar un pla
d’implantació partint de la base que han d'iniciar el servei des de zero, concloent que el compleix.
Seguidament, s’ha valorat l’autonomia dels operaris en les seves tasques en el termini més breu possible amb el
menor impacte en l’activitat diària dels campus i en el funcionament de les instal·lacions, en l'anàlisi tècnic
realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, la presentació del calendari de la implantació
(diagrama de Gant, fites dates…) no correspon a la implantació; no presenten disponibilitat del personal de
suport a l'inici dels serveis; no presenten temps de solapament amb l'empresa sortint; no presenten subrogació
operaris d'empresa sortint; la presentació del Pla de manteniment no s’ajusta a les necessitats de la Universitat;
no presenten inventari a l'inici del servei; no presenten auditoria inicial; no presenten confirmació d'actualització
de PRISMA a l'inici del servei; no presenten propostes addicionals amb valor afegit.
2. METODOLOGIA DE TREBALL: 0,50 punts.
S’ha analitzat la documentació requerida i la coherència de la mateixa valorant positivament les propostes de
mitjans tècnics addicionals
Per altra banda, a l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, a la presentació de la
distribució de l'equip en els diferents campus i detall de l'organització de l'equip no compleix amb els mínims
requerits; no presenten la descripció de les funcions dels treballadors (responsable, encarregat, tècnic PRISMA,
operaris); no presenten la descripció de mitjans materials que disposarà cada treballador per desenvolupar les
seves tasques; la presentació de les hores ofertades no compleix amb els mínims requerits; no presenten les
propostes de millora en mitjans humans (nº treballadors, hores…).
3. PLA DE FORMACIÓ: 0,00 punts.
A l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, a la presentació de la formació dels
treballadors (cursos, contingut, nº hores, personal a què s'adreça) falta detall per tal de valorar aquest concepte;
no presenten cursos relatius a noves tècniques i increment de l'eficiència energètica.
4. DESCRIPCIÓ DEL SUPORT DE L’OFICINA TÈCNICA: 0,00 punts.
A l'anàlisi tècnic realitzat s'ha detectat que, a diferència d’altres ofertants, a la presentació de la descripció dels
serveis que ofereix l'oficina tècnica ofertades falta detall per tal de valorar aquest concepte; a la dedicació que
s'ofereix a la UPF (hores/setmana) falta detall per tal de valorar aquest concepte; a l’ aportació sobre els mínims
sol·licitats respecte a serveis oferits falta detall per tal de valorar aquest concepte.
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5. RESUM PUNTUACIÓ OFERTES SOBRE C

Un cop analitzades les ofertes del sobre C amb els criteris de valoració detallats al Plec de Clàusules Particulars
Administratives del concurs, i segons l'exposat en els punts anteriors, el Servei de Gestió Patrimonial i
Contractació de la Universitat Pompeu Fabra proposa la següent puntuació:

RESUM VALORACIÓ SOBRE C
Nº

EMPRESA

PUNTUACIÓ

1

VALORIZA FACILITIES, SA.

23,50

2

EMTE SERVICE, SA.

22,14

3

ACCIONA FACILITY SERVICES, SA.

17,70

4

VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, SAU.

17,69

5

SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA.

13,64

6

(UTE) ACSA – ABANTIA

12,61

7

ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA.

12,60

8

FERROVIAL SERVICIOS, SA.

11,21

9

CONCENTRA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, SAU.

8,60

10

(UTE) SOGESA – FELCA SERVICIO

7,80

11

(UTE) CLECE, SA – MULTISERVEIS NDAVANT, SL

7,00

12

MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES, SA.

0,50
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6. ANNEXES
6.1. ANNEX 1: CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA
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