VALORACIÓ DEL CONTINGUT DEL SOBRE 2 (Judicis de valor)
OBJECTE: Infraestructura elèctrica fase 1, instal·lació de l’equipament de recàrrega elèctrica
d’autobusos en la cotxera d’Horta, i Manteniment integral de la infraestructura de recàrrega
elèctrica de les cotxeres de Transports de Barcelona, S.A.
EXPEDIENT: 14887040
SOCIETAT: TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A.

1. INTRODUCCIÓ
El present informe presenta la valoració subjecte a judici de valors del contingut del sobre 2 per
a cada licitador admès (d’acord a la revisió del sobre 1) i associat al expedient 14887040. La
valoració es realitza d’acord als criteris d’adjudicació establerts a l’apartat X del Quadre de
Característiques del Plec de Condicions Particulars.
El llistat de licitadors admesos és el següent:
•
•
•
•
•
•
•

COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.U. (LOT 1)
ISTEM SLU (LOT 1)
UTE ENDESA X – DOMINION (LOT 1 i 2)
ELECNOR S.A. (LOT 1 i 2)
ETRA BONAL, S.A. (LOT 2)
UTE ETRA BONAL – EXTRALUX – ELECTROMUR (LOT 1)
COFELY ESPAÑA S:A (LOT 1 i 2)

2. AVALUACIÓ MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR LOT 1
Tot seguit es presenta la avaluació mitjançant judicis de valor per a cada licitador admès. La
valoració es realitza considerant els següents criteris:

2.1 AVALUACIÓ COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.U.
Apartat 1. Secció a)
COMSA presenta una descripció detallada del projecte que demostra el coneixement del
mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una relació de punts
singulars i punts crítics molt detallada a tenir en compte durant l’execució dels treballs.
PUNTUACIÓ

5 sobre 5

Apartat 1. Secció b)
COMSA realitza una descripció detallada de les fases i activitats en que organitzarà la
descripció dels treballs. Detalla l’estratègia d’execució, definida per la interrelació entre
activitats i fases i la seva duració temporal.
COMSA realitza una descripció detallada de la solució tècnica proposada amb proposta
d’especificacions tècniques per als principals equips, la qual garanteix la correcte execució de
l’obra.
PUNTUACIÓ

5 sobre 5

En base a les puntuacions anteriors, COMSA obté una puntuació total de:
PUNTUACIÓ

10 sobre 10

2.2 AVALUACIÓ ISTEM SLU
Apartat 1. Secció a)
ISTEM presenta una descripció detallada del projecte que demostra el coneixement del mateix.
La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una relació de punts
singulars i punts crítics molt detallada a tenir en compte durant l’execució dels treballs.
PUNTUACIÓ

5 sobre 5

Apartat 1. Secció b)
ISTEM realitza una descripció detallada de les fases i activitats en que organitzarà la descripció
dels treballs. Detalla l’estratègia d’execució, definida per la interrelació entre activitats i fases i
la seva duració temporal.
ISTEM realitza una descripció poc detallada de la solució tècnica. Sols aporta especificacions
tècniques dels carregadors, obviant la resta de materials com ara transformadors elèctrics o
cel·les de mitja tensió. La proposta de carregador és correcte i compleix amb les
especificacions tècniques del projecte.
PUNTUACIÓ

4 sobre 5

En base a les puntuacions anteriors, ISTEM obté una puntuació total de:
PUNTUACIÓ

9 sobre 10

2.3 AVALUACIÓ UTE ENDESA X – DOMINION
Apartat 1. Secció a)
UTE ENDESA X - DOMINION presenta una descripció detallada del projecte que demostra el
coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una
relació de punts singulars i punts crítics molt detallada a tenir en compte durant l’execució dels
treballs.
PUNTUACIÓ

5 sobre 5

Apartat 1. Secció b)
UTE ENDESA X - DOMINION realitza una descripció detallada de les fases i activitats en que
organitzarà la descripció dels treballs. Detalla l’estratègia d’execució, definida per la interrelació
entre activitats i fases i la seva duració temporal.
UTE ENDESA X - DOMINION realitza una descripció detallada de la solució tècnica proposada
amb proposta d’especificacions tècniques per als principals equips, la qual garanteix la correcte
execució de l’obra.
PUNTUACIÓ

5 sobre 5

En base a les puntuacions anteriors, UTE ENDESA X - DOMINION obté una puntuació total de:
PUNTUACIÓ

10 sobre 10

2.4 AVALUACIÓ ELECNOR S.A.
Apartat 1. Secció a)
ELECNOR presenta una descripció detallada del projecte que demostra el coneixement del
mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una relació de punts
singulars i punts crítics molt detallada a tenir en compte durant l’execució dels treballs.
PUNTUACIÓ

5 sobre 5

Apartat 1. Secció b)
ELECNOR realitza una descripció detallada de les fases i activitats en que organitzarà la
descripció dels treballs. Detalla l’estratègia d’execució, definida per la interrelació entre
activitats i fases i la seva duració temporal.
ELECNOR realitza una descripció detallada de la solució tècnica proposada amb proposta
d’especificacions tècniques per als principals equips, la qual garanteix la correcte execució de
l’obra.
PUNTUACIÓ

5 sobre 5

En base a les puntuacions anteriors, ELECNOR obté una puntuació total de:
PUNTUACIÓ

10 sobre 10

2.5 AVALUACIÓ UTE ETRA BONAL – EXTRALUX – ELECTROMUR (LOT 1)
Apartat 1. Secció a)
UTE ETRA BONAL – EXTRALUX – ELECTROMUR presenta una descripció detallada del
projecte que demostra el coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un
reportatge fotogràfic així com una relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte
durant l’execució dels treballs molt genèrica. No s’ aporta un anàlisis de punts singulars i punts
crítics específics associats a l’execució del present projecte.
PUNTUACIÓ

4,5 sobre 5

Apartat 1. Secció b)
UTE ETRA BONAL – EXTRALUX – ELECTROMUR realitza una descripció detallada de les
fases i activitats en que organitzarà la descripció dels treballs. Detalla l’estratègia d’execució,
definida per la interrelació entre activitats i fases i la seva duració temporal.
UTE ETRA BONAL – EXTRALUX – ELECTROMUR realitza una descripció detallada de la
solució tècnica proposada amb proposta d’especificacions tècniques per als principals equips,
la qual garanteix la correcte execució de l’obra.
PUNTUACIÓ

5 sobre 5

En base a les puntuacions anteriors, UTE ETRA BONAL – EXTRALUX – ELECTROMUR Y
obté una puntuació total de:
PUNTUACIÓ

9,5 sobre 10

2.6 AVALUACIÓ COFELY ESPAÑA S.A.
Apartat 1. Secció a)
COFELY presenta una descripció detallada del projecte que demostra el coneixement del
mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una relació de punts
singulars i punts crítics molt detallada a tenir en compte durant l’execució dels treballs.
PUNTUACIÓ

5 sobre 5

Apartat 1. Secció b)
COFELY realitza una descripció detallada de les fases i activitats en que organitzarà la
descripció dels treballs. Detalla l’estratègia d’execució, definida per la interrelació entre
activitats i fases i la seva duració temporal.

COFELY realitza una descripció detallada de la solució tècnica proposada amb proposta
d’especificacions tècniques per als principals equips, la qual garanteix la correcte execució de
l’obra.
PUNTUACIÓ

5 sobre 5

En base a les puntuacions anteriors, COFELY obté una puntuació total de:
PUNTUACIÓ

10 sobre 10

3. RESUM D’ AVALUACIONS MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR LOT 1
La següent taula mostra un resum de les avaluacions mitjançant judicis de valor per cada
licitador admès.

#

1
2
3
4
5
6

LICITANTS

COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES S.A.U
ISTEM SLU
UTE ENDESA X -DOMINION
ELECNOR S.A.
UTE ETRA BONAL-EXTRALUX-ELECTROMUR
COFELY ESPALA S.A.

Apartat X
QUADRE
CARACTERÍSTIQUES
Lot 1
Apartat 1
A)
B)
5 pt
5 pt
5
5
5
4
5
5
5
5
4,5
5
5
5

Puntuació
Total

10
9
10
10
9,5
10

4. AVALUACIÓ MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR LOT 2
Tot seguit es presenta la avaluació mitjançant judicis de valor per a cada licitador admès. La
valoració es realitza considerant els següents criteris:

4.1 AVALUACIÓ UTE ENDESA X – DOMINION
Apartat 2. Secció a)
UTE ENDESA X - DOMINION presenta una descripció molt detallada i correcte de la
metodologia de manteniment proposada, incloent descripció de l’equip tècnic i l’abast de la
infraestructura a mantenir. S’identifica un exhaustiu estudi de punts crítics i propostes de
resolució.
PUNTUACIÓ

2,5 sobre 2,5

Apartat 2. Secció b)
UTE ENDESA X - DOMINION presenta una descripció molt detallada i correcte de la
metodologia de manteniment proposada, incloent descripció de l’equip tècnic i l’abast de la
infraestructura a mantenir. S’identifica un exhaustiu estudi de punts crítics i propostes de
resolució.
PUNTUACIÓ

2,5 sobre 2,5

Apartat 2. Secció c)
UTE ENDESA X - DOMINION presenta carta de compromís per part dels fabricants de
carregadors a ambdues cotxeres.
PUNTUACIÓ

5 sobre 5

En base a les puntuacions anteriors, UTE ENDESA X - DOMINION obté una puntuació total de:
PUNTUACIÓ

10 sobre 10

4.2 AVALUACIÓ ELECNOR S.A.
Apartat 2. Secció a)
ELECNOR presenta una descripció detallada i correcte de la metodologia de manteniment
proposada, incloent descripció de l’equip tècnic i l’abast de la infraestructura a mantenir.
S’identifica un exhaustiu estudi de punts crítics i propostes de resolució. No inclou un anàlisis
detallat de les activitats de manteniment preventiu i correctiu particularitzat per als principals
elements del projecte.
PUNTUACIÓ

2 sobre 2,5

Apartat 2. Secció b)
ELECNOR presenta una descripció detallada i correcte de la metodologia de manteniment
proposada, incloent descripció de l’equip tècnic i l’abast de la infraestructura a mantenir.
S’identifica un exhaustiu estudi de punts crítics i propostes de resolució. No inclou un anàlisis

detallat de les activitats de manteniment preventiu i correctiu particularitzat per als principals
elements del projecte.
PUNTUACIÓ

2 sobre 2,5

Apartat 2. Secció c)
ELECNOR presenta carta de compromís per part dels fabricants de carregadors a ambdues
cotxeres.
PUNTUACIÓ

5 sobre 5

En base a les puntuacions anteriors, ELECNOR obté una puntuació total de:
PUNTUACIÓ

9 sobre 10

4.3 AVALUACIÓ ETRA BONAL
Apartat 2. Secció a)
ETRA BONAL presenta una descripció molt detallada i correcte de la metodologia de
manteniment proposada, incloent descripció de l’equip tècnic i l’abast de la infraestructura a
mantenir. No s’ha inclòs un estudi de punts crítics i propostes de resolució associades a la
prestació del servei.
PUNTUACIÓ

2 sobre 2,5

Apartat 2. Secció b)
ETRA BONAL presenta una descripció molt detallada i correcte de la metodologia de
manteniment proposada, incloent descripció de l’equip tècnic i l’abast de la infraestructura a
mantenir. No s’ha inclòs un estudi de punts crítics i propostes de resolució associades a la
prestació del servei.
PUNTUACIÓ

2 sobre 2,5

Apartat 2. Secció c)
ETRA BONAL presenta carta de compromís per part dels fabricants de carregadors a ambdues
cotxeres.
PUNTUACIÓ

5 sobre 5

En base a les puntuacions anteriors, ETRA BONAL obté una puntuació total de:
PUNTUACIÓ

9 sobre 10

4.4 AVALUACIÓ COFELY ESPAÑA S.A.
Apartat 2. Secció a)
COFELY presenta una descripció molt detallada i correcte de la metodologia de manteniment
proposada, incloent descripció de l’equip tècnic i l’abast de la infraestructura a mantenir. No
s’ha inclòs un estudi de punts crítics i propostes de resolució.
PUNTUACIÓ

2 sobre 2,5

Apartat 2. Secció b)
COFELY presenta una descripció molt detallada i correcte de la metodologia de manteniment
proposada, incloent descripció de l’equip tècnic i l’abast de la infraestructura a mantenir. No
s’ha inclòs un estudi de punts crítics i propostes de resolució.
PUNTUACIÓ

2 sobre 2,5

Apartat 2. Secció c)
COFELY presenta carta de compromís per part dels fabricants de carregadors a ambdues
cotxeres.
PUNTUACIÓ

5 sobre 5

En base a les puntuacions anteriors, COFELY obté una puntuació total de:
PUNTUACIÓ

9 sobre 10

5. RESUM D’ AVALUACIONS MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR LOT 2
La següent taula mostra un resum de les avaluacions mitjançant judicis de valor per cada
licitador admès.
Apartat X
QUADRE CARACTERÍSTIQUES
#

1
2
3
4

LICITANTS

UTE ENDESA X -DOMINION
ELECNOR S.A.
ETRA BONAL
COFELY ESPALA S.A.

31 de Desembre de 2021
Josep Ariño Sarrato

Resp. de la Unitat d’Instal·lacions
i sistemes tecnològics

A)
2,5 pt
2,5
2
2
2

Lot 2
Apartat 2
B)
2,5 pt
2,5
2
2
2

Puntuació
Total
C)
5 pt
5
5
5
5

10
9
9
9

