Informe respecte la Valoració del sobre 1 de l’expedient
CRG08/18
“OBRES DE REFORMA EN ELS ESPAIS DEL CRG I
DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER
LABORATORI”
Objecte
El present informe justifica el sistema de puntuació utilitzat per valorar la informació de
l’oferta Tècnica inclosa en el sobre 1 del present expedient de licitació, de conformitat
amb els criteris d’adjudicació previstos com a Annex als Plecs de Clàusules Particulars.
S’assigna a l’oferta tècnica continguda en el sobre núm. 1, la puntuació de la qual
s’efectua per mitjà de criteris d’adjudicació avaluables en base a judici de valors, una
puntuació màxima de 25 punts.
A continuació s’exposa la valoració de cada lot

Lot 1: Obres de reforma de les sales 559 i 557 de la planta 5 del PRBB

LOT 1
Veolia

1. Planificació: qualitat del diagrama de Gantt amb la
definició dels treballs i tasques necessaris per a
l’execució de l’obra
2. Qualitat de la memòria descriptiva de l’oferta
presentada amb una descripció detallada dels
treballs a realitzar, que ha d’incloure la justificació de
la metodologia per l’assegurament del compliment de
la planificació, controls de qualitat del projecte en
execució, control de costos de l’obra
3. Es valorarà l’adaptació de l’obra en base a la
proposta de mesures especials per reduir l’impacte
sobre l’entorn i sobre l’activitat del CRG
4. Es valorarà la qualitat de la metodologia per a la
gestió de la recopilació i lliurament de la
documentació as built adaptada a l’obra que es
lliurarà al finalitzar l'obra
TOTAL

Ecofred
Rubí

Puntuació
màx

7

9

10

3

5

5

4

4

5

4

3

5

18

21

25

Justificació LOT 1
1

2

3

4

Ecofred detalla més les feines a realitzar en el diagrama aportant un nivell de
concreció més acurat respecte a la relació de feines descrites als Annexos
tècnics del CRG durant l’execució de l’obra.
Ecofred comença el replanteig i l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut abans
que Veolia, a l’agost i comença l’obra abans que Veolia.
Veolia no anota el número de dies que dedica a cada línia de treball, tot i que sí
que es marca al diagrama. Visualment és més clar d’interpretar Ecofred.
Ambdues empreses donen compliment al calendari establert al Diagrama de
Gantt per a l’execució de les diferents fases de l’obra. Tot i així, Veolia acaba
l’obra el 26 de novembre i Eco-fred al 6 de novembre, ja que Eco-fred comença
l’obra abans. Per tot l’exposat donem més puntuació a Eco-fred.
La memòria descriptiva d’Eco-Fred aporta major informació i facilita la
planificació dels treballs a realitzar, el seguiment conjunt dels mateixos, i la
supervisió per part del CRG sobre el desenvolupament de totes les fases
necessàries. Eco-fred concreta el control de costos. És a dir, actualitzarà els
costos de l’obra setmanalment.
Eco-fred anota la gestió d’adequació amb el proveïdor de mobiliari. És a dir,
Ecofred es coordinarà amb l’empresa guanyadora de la licitació corresponent al
mobiliari ja que durant l’obra serà necessària la col·laboració amb ella.
Per tot l’exposat es valora amb la màxima puntuació a Eco-fred respecte Veolia.
Les 2 empreses presenten una bona adaptació en l’obra sobre mesures per
reduir l’impacte sobre l’entorn i activitat. S’assigna la mateixa puntuació a
ambdós empreses.
Veolia entra en el detall del número de còpies As Built i per tant arriba a un nivell
de concreció més alt; en conseqüència se li assigna més puntuació.

Lot 2: Subministrament i instal·lació del mobiliari de laboratori de la sala
559 a la planta 5 nord del PRBB

LOT 2
Team Puntua
Lab
ció màx
Proje
ct
1. Planificació: qualitat del diagrama de Gantt amb la definició
6
10
dels treballs i tasques necessaris per al subministrament i
instal·lació del mobiliari:
2. Qualitat de la memòria descriptiva de l’oferta presentada
amb una descripció detallada de les tasques a realitzar que ha
d’incloure la justificació de la metodologia per l’assegurament
del compliment de la planificació, controls de qualitat del
projecte en execució, control de costos de l’obra
3. Es valorarà l’adaptació del subministrament i instal·lació del
mobiliari per reduir l’impacte sobre l’entorn i sobre l’activitat del
CRG
TOTAL

6

10

5

5

17

25

2

Justificació LOT 2
En la part del Pla de Treball la puntuació es divideix en els següents apartats:
1 Planificació: Team Lab Project aporta un diagrama que malgrat que consta de
11 tasques és incomplert en algun dels aspectes. No es detalla suficientment la
coordinació per la integració de les instal·lacions.
2 La memòria conté tots els punts necessaris però alguns d'ells es podrien
desenvolupar amb més detall tals com la coordinació amb els altres industrials
que intervenen a l’obra o la definició dels colors del mobiliari. Si que s’inclou el
desglossament dels mòduls de fabricació per cada moble del lot.
3 Impacte sobre l’entorn: presenta un detall dels diferents aspectes d'aquest punt
que inclou l’ergonomia del lloc de treball, la flexibilitat del tipus de mobiliari degut
a la modularització del sistema de mobiliari proposat i per últim el compromís de
Team Lab Project amb la gestió sostenible.

Lot 3: Obres de reforma de les sales del laboratori B&G de la planta 4 del
PRBB

LOT 3
Veolia EcoPuntuació
fred
màx
Rubí
1. Planificació: qualitat del diagrama de Gantt amb la
9
7
10
definició dels treballs i tasques necessaris per a
l’execució de l’obra
2. Qualitat de la memòria descriptiva de l’oferta
3
5
5
presentada amb una descripció detallada dels treballs
a realitzar, que ha d’incloure la justificació de la
metodologia per l’assegurament del compliment de la
planificació, controls de qualitat del projecte en
execució, control de costos de l’obra
3. Es valorarà l’adaptació de l’obra en base a la
4
4
5
proposta de mesures especials per reduir l’impacte
sobre l’entorn i sobre l’activitat del CRG
4. Es valorarà la qualitat de la metodologia per a la
4
3
5
gestió de la recopilació i lliurament de la documentació
as built adaptada a l’obra que es lliurarà al finalitzar
l'obra
TOTAL
20
19
25

Justificació LOT 3
1

Ambdues empreses donen compliment al calendari establert al Diagrama de Gantt
per a l’execució de les diferents fases de l’obra.
Veolia no anota el número de dies que dedica a cada línia de treball, tot i que sí que
es marca al diagrama. Aquest fet fa que no quedi tant clar d’interpretar els dies que
dedica a cada tasca.

3

2

3

4

Eco-fred marca el número de setmanes però no consta les setmanes de l’any a
les que pertanyen, per tant en aquest diagrama no se sap a quines dates es
refereix l’obra. Per tot l’exposat donem més puntuació a Veolia.
La memòria descriptiva d’Eco-Fred aporta major informació i facilita la
planificació dels treballs a realitzar, el seguiment conjunt dels mateixos, i la
supervisió per part del CRG sobre el desenvolupament de totes les fases
necessàries. Eco-fred concreta el control de costos. És a dir, actualitzarà els
costos de l’obra setmanalment.
Eco-fred anota la gestió d’adequació amb el subministrador de mobiliari. És a dir,
Ecofred es coordinarà amb l’empresa guanyadora de la licitació corresponent al
mobiliari ja que durant l’obra serà necessària la col·laboració entre elles.
Per tot l’exposat es valora amb la màxima puntuació a Eco-fred respecte Veolia.
Les 2 empreses presenten una bona adaptació en l’obra sobre mesures per
reduir l’impacte sobre l’entorn i activitat. S’assigna la mateixa puntuació a
ambdós empreses.
Veolia entra en el detall del número de còpies As Built i per tant arriba a un nivell
de concreció més alt; en conseqüència se li assigna més puntuació.

Lot 4: Subministrament i instal·lació del mobiliari de laboratori de la sala
432.01 de la planta 4 sud del PRBB

LOT 4
Team
Lab
Project

Puntuació
màx

1. Planificació: qualitat del diagrama de Gantt amb la definició dels
treballs i tasques necessaris per al subministrament i instal·lació
del mobiliari:

6

10

2. Qualitat de la memòria descriptiva de l’oferta presentada amb
una descripció detallada de les tasques a realitzar que ha
d’incloure la justificació de la metodologia per l’assegurament del
compliment de la planificació, controls de qualitat del projecte en
execució, control de costos de l’obra
3. Es valorarà l’adaptació del subministrament i instal·lació del
mobiliari per reduir l’impacte sobre l’entorn i sobre l’activitat del
CRG
TOTAL

6

10

5

5

17

25

Justificació LOT 4
En la part del Pla de Treball la puntuació es divideix en els següents apartats:
1 Planificació: Team Lab Project aporta un diagrama que malgrat que consta de
11 tasques és incomplert en algun dels aspectes. No es detalla suficientment la
coordinació per la integració de les instal·lacions.
2 La memòria conté tots els punts necessaris però alguns d'ells es podrien
desenvolupar amb més detall tals com la coordinació amb els altres industrials
que intervenen a l’obra o la definició dels colors del mobiliari. Si que s’inclou el
desglossament dels mòduls de fabricació per cada moble del lot.

4

3

Impacte sobre l’entorn: presenta un detall dels diferents aspectes d'aquest punt
que inclou l’ergonomia del lloc de treball, la flexibilitat del tipus de mobiliari degut
a la modularització del sistema de mobiliari proposat i per últim el compromís de
Team Lab Project amb la gestió sostenible.

Lot 5: Obres de reforma de les sales de cultius 473.08 a la planta 4 nord
del PRBB

LOT 5
Veolia

1. Planificació: qualitat del diagrama de Gantt amb la
definició dels treballs i tasques necessaris per a
l’execució de l’obra
2. Qualitat de la memòria descriptiva de l’oferta
presentada amb una descripció detallada dels treballs
a realitzar, que ha d’incloure la justificació de la
metodologia per l’assegurament del compliment de la
planificació, controls de qualitat del projecte en
execució, control de costos de l’obra
3. Es valorarà l’adaptació de l’obra en base a la
proposta de mesures especials per reduir l’impacte
sobre l’entorn i sobre l’activitat del CRG
4. Es valorarà la qualitat de la metodologia per a la
gestió de la recopilació i lliurament de la documentació
as built adaptada a l’obra que es lliurarà al finalitzar
l'obra
TOTAL

Ecofred
Rubí

Puntuació
màx

7

9

10

2

5

5

4

4

5

4

3

5

17

21

25

Justificació LOT 5
1

2

Ecofred detalla més les feines a realitzar en diagrama aportant un nivell de
concreció més acurat respecte a la relació de feines descrites als Annexos
tècnics del CRG durant l’execució de l’obra.
Ecofred comença el replanteig i l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut, a l’agost
i comença l’obra abans que Veolia.
Veolia no anota el número de dies que dedica a cada línia de treball, tot i que sí
que es marca al diagrama. Visualment és més clar d’interpretar Ecofred.
Ambdues empreses donen compliment al calendari establert al Diagrama de
Gantt per a l’execució de les diferents fases de l’obra. Tot i així, Veolia acaba
l’obra al novembre i Eco-fred l’octubre. Eco-fred comença l’obra abans i per tant,
acaba abans.
La valoració d’Eco-fred és superior a la de Veolia.
La memòria descriptiva d’Eco-Fred aporta major informació i facilita la
planificació dels treballs a realitzar, el seguiment conjunt dels mateixos, i la
supervisió per part del CRG sobre el desenvolupament de totes les fases
necessàries. Eco-fred concreta el control de costos. És a dir, actualitzarà els
costos de l’obra setmanalment..

5

3

4

Eco-fred anota la gestió d’adequació amb el subministrador de mobiliari. Ecofred
es coordinarà amb l’empresa guanyadora de la licitació corresponent al mobiliari
ja que durant l’obra serà necessària la col·laboració entre elles.
Veolia desenvolupa més les tasques sobre el desmuntatge de la dutxa d’aire i
tots els treballs en general.
Es valora en aquest apartat millor la documentació de Eco-fred.
Les 2 empreses presenten una bona adaptació en l’obra sobre mesures per
reduir l’impacte sobre l’entorn i activitat. S’assigna la mateixa puntuació a
ambdós empreses.
Veolia entra en el detall del número de còpies As Built i per tant arriba a un nivell
de concreció més alt; això li atorga una puntuació superior respecte Eco-fred.

Lot 6: Subministrament i instal·lació del mobiliari de laboratori de la sala
473.08.12 a la planta 4 nord del PRBB

LOT 6
Team
Lab
Project

Puntuació
màx

1. Planificació: qualitat del diagrama de Gantt amb la definició
dels treballs i tasques necessaris per al subministrament i
instal·lació del mobiliari:

6

10

2. Qualitat de la memòria descriptiva de l’oferta presentada
amb una descripció detallada de les tasques a realitzar que
ha d’incloure la justificació de la metodologia per
l’assegurament del compliment de la planificació, controls de
qualitat del projecte en execució, control de costos de l’obra
3. Es valorarà l’adaptació del subministrament i instal·lació
del mobiliari per reduir l’impacte sobre l’entorn i sobre
l’activitat del CRG
TOTAL

6

10

5

5

17

25

Justificació LOT 6
En la part del Pla de Treball la puntuació es divideix en els següents apartats:
1 Planificació: Team Lab Project aporta un diagrama que malgrat que consta de
11 tasques és incomplert en algun dels aspectes. No es detalla suficientment la
coordinació per la integració de les instal·lacions.
2 La memòria conté tots els punts necessaris però alguns d'ells es podrien
desenvolupar amb més detall tals com la coordinació amb els altres industrials
que intervenen a l’obra o la definició dels colors del mobiliari. Si que s’inclou el
desglossament dels mòduls de fabricació per cada moble del lot.
3 Impacte sobre l’entorn: presenta un detall dels diferents aspectes d'aquest punt
que inclou l’ergonomia del lloc de treball, la flexibilitat del tipus de mobiliari degut
a la modularització del sistema de mobiliari proposat i per últim el compromís de
Team Lab Project amb la gestió sostenible.

6

