VALORACIÓ DEL CONTINGUT DEL SOBRE 2 (Judicis de valor)

OBJECTE:

REMODELACIÓ NOVA SALA OPERACIONS TECNOLOGIA PLANTA 1ª EDIFICI ESTIVILL.

EXPEDIENT: 14933990

SOCIETAT: FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A.

Un cop analitzat el sobre de les ofertes rebudes mitjançant un judici de valor, les puntuacions obtingudes són:
CLIMAVA

ELECNOR

FUENTES Y ARIZA

TEXTURBAN

TRADE

Criteris i Subcriteris.
1

Descripció de l’obra:

1.1

Descripció de l’obra. Es valorarà que la descripció sigui completa i que
s’identifiquin aquells elements que comportin una singularitat, per
exemple, per raons de manteniment del servei, serveis afectats,
afeccions a tercers, etc. (10p)

6

8

9

9

10

1.2

Descripció dels diferents nivells de subcontractació (2p)

2

1

2

1

1

1.3

Descripció detallada de la documentació, legalitzacions i certificats que
s’entregaran (2p)

2

2

2

2

2

2

Proposta justificada del programa de treballs:

2.1

Planificació detallada per abassegaments, activitats i posada en servei
de les obres en diagrama tipus temporal tipus Gantt (4p)

4

4

4

4

4

2.2

Indicació del camí crític sent coherent amb els condicionats de l’obra
(2p)

0

2

2

2

2

TOTAL (20 Punts)

14

17

19

18

19

Totes les ofertes presentades es consideren vàlides

PROVEÏDOR

PUNTUACIÓ

CLIMAVA

14

ELECNOR

17

FUENTES Y ARIZA

19

TEXTURBAN

18

TRADE

19

COMENTARIS VALORACIÓ:
CLIMAVA:
 Es valora amb 6 punts sobre 10 l’apartat memòria del procés constructiu (punt 1.1), ja que es detalla cada una de les fases d’obra, incidint en el
replanteig d’obra, l’execució i posada en servei, procés de compra i subministrament de materials, però no hi ha cap descripció o documentació gràfica
on consti l’emplaçament de l’obra, accessos, punts d’abassegament de material, etc, no es fa referència a cap mitjà de seguretat aplicat als sistemes
constructius i no es descriuen o identifiquen elements que comportin singularitats al projecte.
 Es valora amb 2 punt sobre 2 l’apartat descripció dels diferents nivells de subcontractació (punt 1.2). Es descriuen la subcontractació dels diferents
sistemes constructius del projecte correctament.
 Es valora amb 2 punt sobre 2 l’apartat descripció detallada de la documentació, legalitzacions i certificats que s’entregaran (punt 1.3). Es descriu la
documentació a lliurar amb detall.
 Es valora amb 4 punts sobre 4 l’apartat planificació detallada per abassegaments, activitats i posada en servei de les obres en diagrama tipus temporal
tipus Gantt (punt 2.1), per presentar una planificació correctament detallada.
 Es valora amb 0 punts sobre 2 l’apartat Indicació del camí crític sent coherent amb els condicionats de l’obra (punt 2.2). No s’indica el camí crític.

ELECNOR:
 Es valora amb 8 punts sobre 10 l’apartat memòria del procés constructiu (punt 1.1), ja que es fa referència a documentació gràfica on consta
l’emplaçament de l’obra, accessos, punts d’abassegament de material, etc. Es detalla cada una de les fases d’obra, incidint en el replanteig d’obra,
l’execució i posada en servei, procés de compra i subministrament de materials. Es descriuen o identifiquen elements que comportin singularitats al
projecte, però no es fa referència a cap mitjà de seguretat específic aplicat als sistemes constructius.






Es valora amb 1 punt sobre 2 l’apartat descripció dels diferents nivells de subcontractació (punt 1.2). Es fa referència als nivells de subcontractació,
però no es detallen els diferents sistemes que componen el projecte.
Es valora amb 2 punt sobre 2 l’apartat descripció detallada de la documentació, legalitzacions i certificats que s’entregaran (punt 1.3). Es descriu la
documentació a lliurar amb detall.
Es valora amb 4 punts sobre 4 l’apartat planificació detallada per abassegaments, activitats i posada en servei de les obres en diagrama tipus temporal
tipus Gantt (punt 2.1), per presentar una planificació correctament detallada.
Es valora amb 2 punts sobre 2 l’apartat indicació del camí crític sent coherent amb els condicionats de l’obra (punt 2.2). S'indica correctament el camí
crític de la planificació.

FUENTES Y ARIZA:
 Es valora amb 9 punts sobre 10 l’apartat memòria del procés constructiu (punt 1.1), ja que es fa referència a documentació gràfica on consta
l’emplaçament de l’obra, accessos, punts d’abassegament de material, etc. Es detalla cada una de les fases d’obra, incidint en el replanteig d’obra,
l’execució i posada en servei, procés de compra i subministrament de materials. Es fa referència a mitjans de seguretat específics aplicats als sistemes
constructius, però no es descriuen o identifiquen elements que comportin singularitats al projecte.
 Es valora amb 2 punt sobre 2 l’apartat descripció dels diferents nivells de subcontractació (punt 1.2). Es descriuen al detall la subcontractació dels
diferents sistemes que componen el projecte.
 Es valora amb 2 punt sobre 2 l’apartat descripció detallada de la documentació, legalitzacions i certificats que s’entregaran (punt 1.3). Es descriu la
documentació a lliurar amb detall.
 Es valora amb 4 punts sobre 4 l’apartat planificació detallada per abassegaments, activitats i posada en servei de les obres en diagrama tipus temporal
tipus Gantt (punt 2.1), per presentar una planificació correctament detallada.
 Es valora amb 2 punts sobre 2 l’apartat indicació del camí crític sent coherent amb els condicionats de l’obra (punt 2.2). S'indica correctament el camí
crític de la planificació.
TEXTURBAN:
 Es valora amb 9 punts sobre 10 l’apartat memòria del procés constructiu (punt 1.1), ja que es detalla cada una de les fases d’obra, incidint en el
replanteig d’obra, l’execució i posada en servei, procés de compra i subministrament de materials. Es fa referència a mitjans de seguretat específics
aplicats als sistemes constructius. Es descriuen o identifiquen elements que comportin singularitats al projecte, però no hi ha una descripció detallada o
documentació gràfica on consti l’emplaçament de l’obra, accessos, residus, etc.
 Es valora amb 1 punt sobre 2 l’apartat descripció dels diferents nivells de subcontractació (punt 1.2). Es fa referència genèrica als nivells de
subcontractació dels sistemes que componen el projecte.





Es valora amb 2 punt sobre 2 l’apartat descripció detallada de la documentació, legalitzacions i certificats que s’entregaran (punt 1.3). Es descriu la
documentació a lliurar amb detall.
Es valora amb 4 punts sobre 4 l’apartat planificació detallada per abassegaments, activitats i posada en servei de les obres en diagrama tipus temporal
tipus Gantt (punt 2.1), per presentar una planificació correctament detallada.
Es valora amb 2 punts sobre 2 l’apartat indicació del camí crític sent coherent amb els condicionats de l’obra (punt 2.2). S'indica correctament el camí
crític de la planificació.

TRADE:
 Es valora amb 10 punts sobre 10 l’apartat memòria del procés constructiu (punt 1.1), ja que es fa referència a documentació gràfica on consta
l’emplaçament de l’obra, accessos, punts d’abassegament de material, etc. Es detalla cada una de les fases d’obra, incidint en el replanteig d’obra,
l’execució i posada en servei, procés de compra i subministrament de materials. Es fa referència a mitjans de seguretat específics aplicats als sistemes
constructius. Es descriuen o identifiquen elements que comportin singularitats al projecte.
 Es valora amb 1 punt sobre 2 l’apartat descripció dels diferents nivells de subcontractació (punt 1.2). Es fa referència als nivells de subcontractació,
però no es detallen els diferents sistemes que componen el projecte.
 Es valora amb 2 punt sobre 2 l’apartat descripció detallada de la documentació, legalitzacions i certificats que s’entregaran (punt 1.3). Es descriu la
documentació a lliurar amb detall.
 Es valora amb 4 punts sobre 4 l’apartat planificació detallada per abassegaments, activitats i posada en servei de les obres en diagrama tipus temporal
tipus Gantt (punt 2.1), per presentar una planificació correctament detallada.
 Es valora amb 2 punts sobre 2 l’apartat indicació del camí crític sent coherent amb els condicionats de l’obra (punt 2.2). S'indica correctament el camí
crític de la planificació.
Barcelona, 23 de Juny del 2.022

Jorge Martí Moné
Responsable de Projectes de Baixa Tensió i Sistemes
Electromecànics
Unitat de Projectes de Sistemes d'Estació
Servei d’Energia i Sistemes d’Estació

