Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Arnau Cadell
Informe tècnic relatiu a l’expedient 1/2018, de la contractació del servei de neteja de les dependències
del centre Institut Arnau Cadell.
Fets
1. En la licitació per a la contractació del servei de neteja s’ha presentat una empresa.
2. Els criteris que s’han aplicat per valorar-les són els següents:
- Forma de realització dels treballs
- Millores tècniques
3. La puntuació tècnica que han obtingut les empreses és la següent:
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Comentaris sobre la puntuació (cal explicar-ne els motius):
Només s’ha presentat una empresa que complís les condicions exigides i aquesta ha obtingut una puntuació de
26 punts sobre un màxim de 30.

Sant Cugat del Vallès, 5 de desembre de 2017
La secretària

El secretari del centre

Pilar Benedicto Ruiz

Néstor Cuartero Torres

