Clau:OP. XB-14019 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)
Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu de millora general. Prolongació de l'avinguda Països Catalans
entre la carretera de Viladordis i la plaça Prat de la Riba. Tram: Manresa. Clau: XB-14019 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)
Empresa:Construcciones Rubau, SA
VALORACIÓ DE L´OFERTA
Memòria (0.00-37.00)

31.71

Valoració total memòria

30.00

Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació

31.71

Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00)

0.00

Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00)

2.00

Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00)

1.00

Afeccions a tercers (0.00-2.00)

1.00

Serveis afectats (0.00-2.00)

2.00

Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00)

2.00

Sistemes constructius (0.00-15.00)

12.00

Pla de treballs (0.00-2.50)

2.50

Organigrama funcional (0.00-3.00)

3.00

Noves escomeses definitives (0.00-1.50)

1.50

Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)

N/A

Gestió de prèstecs (0.00-1.50)

1.50

Gestió d'abocadors (0.00-1.50)

1.50

Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00)

3.00

Pla de seguretat i salut (0.00-1.00)

1.00

Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00)

1.00

Pla de medi ambient (0.00-1.00)

1.00

VALORACIÓ TÈCNICA

34.71

MEMÒRIA

31.71

Reducció excés de pàgines

0.00

Nombre de pàgines inferior a 26

0.00

Descripció de l'obra a construir

2.00

La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, afeccions a
tercers significatives, etc.).

2.00

Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerant en la present licitació. Concretament els referents al tractament del
trànsit i als serveis afectats.
Implantació de l'obra i tancaments

1.00

La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.

1.00

Afeccions a tercers

1.00

La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes de minimització de les afeccions a tercers
significatives que representin una avantatge respecte el projecte.

1.00

Serveis afectats

2.00

La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

2.00

28/04/2020

Pàgina 1 de 36

Es descriuen tots els SSAA de projecte i s'aporten dispositius de detecció de serveis.
Capacitat de resposta durant el període de garantia

2.00

El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a
la resolució d’incidències.

2.00

El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.
Sistemes constructius

12.00

Descripció dels procediments

3.00

Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els
descrits al projecte.

3.00

Detall de la maquinària

2.00

La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

2.00

Detall dels equips humans

2.00

La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

2.00

Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària

3.00

Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.

3.00

Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental
Descripció del camí crític

2.00

El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.

2.00

Pla de treballs

2.50

S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de
folgança general).

2.00

Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent

0.50

El pla de treballs s'ha presentant en format TCQ i el termini és coherent amb la licitació
Organigrama funcional

3.00

Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.
Cap de producció d'implatació i Cap de producció de SSAA
Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.

Noves escomeses definitives

1.50

La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.

1.50

Documentació generada pels subcontractistes

0.00

Gestió de prèstecs

1.50

Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats

1.50

Gestió d'abocadors

1.50

Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.

1.50

METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT

3.00

Pla de seguretat i salut

1.00
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La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita

1.00

Pla d’assegurament de la qualitat

1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita

1.00

Pla de medi ambient

1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.

1.00

28/04/2020

Pàgina 3 de 36

Clau:OP. XB-14019 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)
Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu de millora general. Prolongació de l'avinguda Països Catalans
entre la carretera de Viladordis i la plaça Prat de la Riba. Tram: Manresa. Clau: XB-14019 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)
Empresa:Copisa Constructora Pirenaica, SA
VALORACIÓ DE L´OFERTA
Memòria (0.00-37.00)

29.07

Valoració total memòria

27.50

Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació

29.07

Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00)

0.00

Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00)

2.00

Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00)

1.00

Afeccions a tercers (0.00-2.00)

1.00

Serveis afectats (0.00-2.00)

2.00

Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00)

1.00

Sistemes constructius (0.00-15.00)

12.00

Pla de treballs (0.00-2.50)

2.50

Organigrama funcional (0.00-3.00)

1.50

Noves escomeses definitives (0.00-1.50)

1.50

Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)

N/A

Gestió de prèstecs (0.00-1.50)

1.50

Gestió d'abocadors (0.00-1.50)

1.50

Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00)

2.00

Pla de seguretat i salut (0.00-1.00)

1.00

Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00)

0.50

Pla de medi ambient (0.00-1.00)

0.50

VALORACIÓ TÈCNICA

31.07

MEMÒRIA

29.07

Reducció excés de pàgines

0.00

Nombre de pàgines inferior a 26

0.00

Descripció de l'obra a construir

2.00

La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, afeccions a
tercers significatives, etc.).

2.00

Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerant en la present licitació. Concretament els referents al tractament del
trànsit i als serveis afectats.
Implantació de l'obra i tancaments

1.00

La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.

1.00

Afeccions a tercers

1.00

La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes de minimització de les afeccions a tercers
significatives que representin una avantatge respecte el projecte.

1.00

Serveis afectats

2.00
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La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

2.00

Es descriuen tots els SSAA de projecte i s'aporten dispositius de detecció de serveis.
Capacitat de resposta durant el període de garantia

1.00

El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució
d’incidències.

1.00

El procediment és genèric i no adaptat i estableix un temps de resposta adequat.
Sistemes constructius

12.00

Descripció dels procediments

3.00

Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els
descrits al projecte.

3.00

Detall de la maquinària

2.00

La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

2.00

Detall dels equips humans

2.00

La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

2.00

Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària

3.00

Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.

3.00

Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental
Descripció del camí crític

2.00

El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.

2.00

Pla de treballs

2.50

S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de
folgança general).

2.00

Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent

0.50

El pla de treballs s'ha presentant en format TCQ i el termini és coherent amb la licitació
Organigrama funcional

1.50

Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.

Noves escomeses definitives

1.50

La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.

1.50

Documentació generada pels subcontractistes

0.00

Gestió de prèstecs

1.50

Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats

1.50

Gestió d'abocadors

1.50

Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.

1.50

METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT

2.00

Pla de seguretat i salut

1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita

1.00
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Pla d’assegurament de la qualitat

0.50

La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.

0.50

Pla de medi ambient

0.50

La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.

0.50
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Clau:OP. XB-14019 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)
Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu de millora general. Prolongació de l'avinguda Països Catalans
entre la carretera de Viladordis i la plaça Prat de la Riba. Tram: Manresa. Clau: XB-14019 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)
Empresa:Copcisa, SA
VALORACIÓ DE L´OFERTA
Memòria (0.00-37.00)

31.71

Valoració total memòria

30.00

Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació

31.71

Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00)

0.00

Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00)

2.00

Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00)

1.00

Afeccions a tercers (0.00-2.00)

1.00

Serveis afectats (0.00-2.00)

2.00

Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00)

2.00

Sistemes constructius (0.00-15.00)

12.00

Pla de treballs (0.00-2.50)

2.50

Organigrama funcional (0.00-3.00)

3.00

Noves escomeses definitives (0.00-1.50)

1.50

Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)

N/A

Gestió de prèstecs (0.00-1.50)

1.50

Gestió d'abocadors (0.00-1.50)

1.50

Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00)

3.00

Pla de seguretat i salut (0.00-1.00)

1.00

Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00)

1.00

Pla de medi ambient (0.00-1.00)

1.00

VALORACIÓ TÈCNICA

34.71

MEMÒRIA

31.71

Reducció excés de pàgines

0.00

Nombre de pàgines inferior a 26

0.00

Descripció de l'obra a construir

2.00

La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, afeccions a
tercers significatives, etc.).

2.00

Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerant en la present licitació. Concretament els referents al tractament del
trànsit i als serveis afectats.
Implantació de l'obra i tancaments

1.00

La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.

1.00

Afeccions a tercers

1.00

La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes de minimització de les afeccions a tercers
significatives que representin una avantatge respecte el projecte.

1.00

Serveis afectats

2.00
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La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

2.00

Es descriuen tots els SSAA de projecte i s'aporten dispositius de detecció de serveis.
Capacitat de resposta durant el període de garantia

2.00

El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a
la resolució d’incidències.

2.00

El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.
Sistemes constructius

12.00

Descripció dels procediments

3.00

Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els
descrits al projecte.

3.00

Detall de la maquinària

2.00

La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

2.00

Detall dels equips humans

2.00

La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

2.00

Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària

3.00

Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.

3.00

Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental
Descripció del camí crític

2.00

El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.

2.00

Pla de treballs

2.50

S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de
folgança general).

2.00

Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent

0.50

El pla de treballs s'ha presentant en format TCQ i el termini és coherent amb la licitació
Organigrama funcional

3.00

Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.
Responsable de SSAA
Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.

Noves escomeses definitives

1.50

La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.

1.50

Documentació generada pels subcontractistes

0.00

Gestió de prèstecs

1.50

Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats

1.50

Gestió d'abocadors

1.50

Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.

1.50

METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT

3.00

28/04/2020

Pàgina 8 de 36

Pla de seguretat i salut

1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita

1.00

Pla d’assegurament de la qualitat

1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita

1.00

Pla de medi ambient

1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.

1.00
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Clau:OP. XB-14019 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)
Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu de millora general. Prolongació de l'avinguda Països Catalans
entre la carretera de Viladordis i la plaça Prat de la Riba. Tram: Manresa. Clau: XB-14019 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)
Empresa:Romà Infraestructuresi Serveis, SAU
VALORACIÓ DE L´OFERTA
Memòria (0.00-37.00)

30.66

Valoració total memòria

29.00

Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació

30.66

Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00)

0.00

Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00)

2.00

Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00)

1.00

Afeccions a tercers (0.00-2.00)

1.00

Serveis afectats (0.00-2.00)

2.00

Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00)

1.00

Sistemes constructius (0.00-15.00)

12.00

Pla de treballs (0.00-2.50)

2.50

Organigrama funcional (0.00-3.00)

3.00

Noves escomeses definitives (0.00-1.50)

1.50

Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)

N/A

Gestió de prèstecs (0.00-1.50)

1.50

Gestió d'abocadors (0.00-1.50)

1.50

Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00)

2.00

Pla de seguretat i salut (0.00-1.00)

1.00

Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00)

0.50

Pla de medi ambient (0.00-1.00)

0.50

VALORACIÓ TÈCNICA

32.66

MEMÒRIA

30.66

Reducció excés de pàgines

0.00

Nombre de pàgines inferior a 26

0.00

Descripció de l'obra a construir

2.00

La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, afeccions a
tercers significatives, etc.).

2.00

Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerant en la present licitació. Concretament els referents al tractament del
trànsit i als serveis afectats.
Implantació de l'obra i tancaments

1.00

La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.

1.00

Afeccions a tercers

1.00

La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes de minimització de les afeccions a tercers
significatives que representin una avantatge respecte el projecte.

1.00

Serveis afectats

2.00
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La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

2.00

Es descriuen tots els SSAA de projecte i s'aporten dispositius de detecció de serveis.
Capacitat de resposta durant el període de garantia

1.00

El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució
d’incidències.

1.00

El procediment és genèric i no adaptat i estableix un temps de resposta adequat.
Sistemes constructius

12.00

Descripció dels procediments

3.00

Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els
descrits al projecte.

3.00

Detall de la maquinària

2.00

La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

2.00

Detall dels equips humans

2.00

La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

2.00

Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària

3.00

Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.

3.00

Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental
Descripció del camí crític

2.00

El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.

2.00

Pla de treballs

2.50

S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de
folgança general).

2.00

Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent

0.50

El pla de treballs s'ha presentant en format TCQ i el termini és coherent amb la licitació
Organigrama funcional

3.00

Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.
Responsable de SSAA i Responsable d'Implantació
Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.

Noves escomeses definitives

1.50

La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.

1.50

Documentació generada pels subcontractistes

0.00

Gestió de prèstecs

1.50

Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats

1.50

Gestió d'abocadors

1.50

Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.

1.50

METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT

2.00
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Pla de seguretat i salut

1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita

1.00

Pla d’assegurament de la qualitat

0.50

La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.

0.50

Pla de medi ambient

0.50

La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.

0.50
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Clau:OP. XB-14019 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)
Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu de millora general. Prolongació de l'avinguda Països Catalans
entre la carretera de Viladordis i la plaça Prat de la Riba. Tram: Manresa. Clau: XB-14019 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)
Empresa:M. y J. Gruas, SA
VALORACIÓ DE L´OFERTA
Memòria (0.00-37.00)

32.77

Valoració total memòria

31.00

Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació

32.77

Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00)

0.00

Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00)

2.00

Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00)

1.00

Afeccions a tercers (0.00-2.00)

2.00

Serveis afectats (0.00-2.00)

2.00

Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00)

2.00

Sistemes constructius (0.00-15.00)

12.00

Pla de treballs (0.00-2.50)

2.50

Organigrama funcional (0.00-3.00)

3.00

Noves escomeses definitives (0.00-1.50)

1.50

Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)

N/A

Gestió de prèstecs (0.00-1.50)

1.50

Gestió d'abocadors (0.00-1.50)

1.50

Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00)

2.50

Pla de seguretat i salut (0.00-1.00)

1.00

Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00)

1.00

Pla de medi ambient (0.00-1.00)

0.50

VALORACIÓ TÈCNICA

35.27

MEMÒRIA

32.77

Reducció excés de pàgines

0.00

Nombre de pàgines inferior a 26

0.00

Descripció de l'obra a construir

2.00

La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, afeccions a
tercers significatives, etc.).

2.00

Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerant en la present licitació. Concretament els referents al tractament del
trànsit i als serveis afectats.
Implantació de l'obra i tancaments

1.00

La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.

1.00

Afeccions a tercers

2.00

La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

2.00

Es decriuen les afectacions significatives que s'han considerant en la present licitació, concretament l'afectació al trànsit, l'accés a les
parcel·les i a finques privades i l'afecció a les linies d'autobús. Així mateix es millora la senyalització prevista en projecte i s'ha previst
la comunicació de les afectacions a tercers
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Serveis afectats

2.00

La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

2.00

Es descriuen tots els SSAA de projecte i s'aporten dispositius de detecció de serveis.
Capacitat de resposta durant el període de garantia

2.00

El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a
la resolució d’incidències.

2.00

El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.
Sistemes constructius

12.00

Descripció dels procediments

3.00

Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els
descrits al projecte.

3.00

Detall de la maquinària

2.00

La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

2.00

Detall dels equips humans

2.00

La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

2.00

Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària

3.00

Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.

3.00

Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental
Descripció del camí crític

2.00

El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.

2.00

Pla de treballs

2.50

S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de
folgança general).

2.00

Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent

0.50

El pla de treballs s'ha presentant en format TCQ i el termini és coherent amb la licitació
Organigrama funcional

3.00

Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.
Responsable de SSAA i Responsable d'Implantació
Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.

Noves escomeses definitives

1.50

La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.

1.50

Documentació generada pels subcontractistes

0.00

Gestió de prèstecs

1.50

Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats

1.50

Gestió d'abocadors

1.50

Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.

1.50
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METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT

2.50

Pla de seguretat i salut

1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita

1.00

Pla d’assegurament de la qualitat

1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita

1.00

Pla de medi ambient

0.50

La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.

0.50
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Clau:OP. XB-14019 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)
Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu de millora general. Prolongació de l'avinguda Països Catalans
entre la carretera de Viladordis i la plaça Prat de la Riba. Tram: Manresa. Clau: XB-14019 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)
Empresa:Constructora de Calaf, SAU
VALORACIÓ DE L´OFERTA
Memòria (0.00-37.00)

28.01

Valoració total memòria

26.50

Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació

28.01

Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00)

0.00

Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00)

2.00

Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00)

0.00

Afeccions a tercers (0.00-2.00)

2.00

Serveis afectats (0.00-2.00)

2.00

Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00)

1.00

Sistemes constructius (0.00-15.00)

12.00

Pla de treballs (0.00-2.50)

1.50

Organigrama funcional (0.00-3.00)

1.50

Noves escomeses definitives (0.00-1.50)

1.50

Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)

N/A

Gestió de prèstecs (0.00-1.50)

1.50

Gestió d'abocadors (0.00-1.50)

1.50

Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00)

3.00

Pla de seguretat i salut (0.00-1.00)

1.00

Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00)

1.00

Pla de medi ambient (0.00-1.00)

1.00

VALORACIÓ TÈCNICA

31.01

MEMÒRIA

28.01

Reducció excés de pàgines

0.00

Nombre de pàgines inferior a 26

0.00

Descripció de l'obra a construir

2.00

La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, afeccions a
tercers significatives, etc.).

2.00

Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerant en la present licitació. Concretament els referents al tractament del
trànsit i als serveis afectats.
Implantació de l'obra i tancaments

0.00

No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que fan que la proposta no sigui adequada a les necessitats de l’obra.

0.00

La proposta d'implantació de l'obra es proposa en terrenys no ocupables segons projecte aprovat
Afeccions a tercers

2.00

La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

2.00

Es decriuen les afectacions significatives que s'han considerant en la present licitació, concretament l'afectació al trànsit, l'accés a les
parcel·les i a finques privades i l'afecció a les linies d'autobús. Així mateix es millora la senyalització prevista en projecte i s'ha previst
la comunicació de les afectacions a tercers

28/04/2020

Pàgina 16 de 36

Serveis afectats

2.00

La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

2.00

Es descriuen tots els SSAA de projecte i s'aporten dispositius de detecció de serveis.
Capacitat de resposta durant el període de garantia

1.00

El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució
d’incidències.

1.00

El procediment és genèric i no adaptat i estableix un temps de resposta adequat.
Sistemes constructius

12.00

Descripció dels procediments

3.00

Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els
descrits al projecte.

3.00

Detall de la maquinària

2.00

La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

2.00

Detall dels equips humans

2.00

La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

2.00

Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària

3.00

Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.

3.00

Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental
Descripció del camí crític

2.00

El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.

2.00

Pla de treballs

1.50

S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, i es
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius.

1.00

Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent

0.50

Es presenta la documentació en format TCQ i el termini és coherent amb la licitació
Organigrama funcional

1.50

Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.

Noves escomeses definitives

1.50

La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.

1.50

Documentació generada pels subcontractistes

0.00

Gestió de prèstecs

1.50

Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats

1.50

Gestió d'abocadors

1.50

Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.

1.50

METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT

3.00

Pla de seguretat i salut

1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita

1.00
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Pla d’assegurament de la qualitat

1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita

1.00

Pla de medi ambient

1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.

1.00
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Clau:OP. XB-14019 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)
Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu de millora general. Prolongació de l'avinguda Països Catalans
entre la carretera de Viladordis i la plaça Prat de la Riba. Tram: Manresa. Clau: XB-14019 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)
Empresa:Dragados, SA
VALORACIÓ DE L´OFERTA
Memòria (0.00-37.00)

32.77

Valoració total memòria

31.00

Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació

32.77

Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00)

0.00

Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00)

2.00

Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00)

1.00

Afeccions a tercers (0.00-2.00)

2.00

Serveis afectats (0.00-2.00)

2.00

Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00)

2.00

Sistemes constructius (0.00-15.00)

12.00

Pla de treballs (0.00-2.50)

2.50

Organigrama funcional (0.00-3.00)

3.00

Noves escomeses definitives (0.00-1.50)

1.50

Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)

N/A

Gestió de prèstecs (0.00-1.50)

1.50

Gestió d'abocadors (0.00-1.50)

1.50

Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00)

3.00

Pla de seguretat i salut (0.00-1.00)

1.00

Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00)

1.00

Pla de medi ambient (0.00-1.00)

1.00

VALORACIÓ TÈCNICA

35.77

MEMÒRIA

32.77

Reducció excés de pàgines

0.00

Nombre de pàgines inferior a 26

0.00

Descripció de l'obra a construir

2.00

La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, afeccions a
tercers significatives, etc.).

2.00

Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerant en la present licitació. Concretament els referents al tractament del
trànsit i als serveis afectats.
Implantació de l'obra i tancaments

1.00

La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.

1.00

Afeccions a tercers

2.00

La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

2.00

Es decriuen les afectacions significatives que s'han considerant en la present licitació, concretament l'afectació al trànsit, l'accés a les
parcel·les i a finques privades i l'afecció a les linies d'autobús. Així mateix es millora la senyalització prevista en projecte i s'ha previst
la comunicació de les afectacions a tercers
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Serveis afectats

2.00

La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

2.00

Es descriuen tots els SSAA de projecte i s'aporten dispositius de detecció de serveis.
Capacitat de resposta durant el període de garantia

2.00

El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a
la resolució d’incidències.

2.00

El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.
Sistemes constructius

12.00

Descripció dels procediments

3.00

Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els
descrits al projecte.

3.00

Detall de la maquinària

2.00

La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

2.00

Detall dels equips humans

2.00

La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

2.00

Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària

3.00

Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.

3.00

Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental
Descripció del camí crític

2.00

El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.

2.00

Pla de treballs

2.50

S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de
folgança general).

2.00

Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent

0.50

El pla de treballs s'ha presentant en format TCQ i el termini és coherent amb la licitació
Organigrama funcional

3.00

Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.
Responsable de domini públic
Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.

Noves escomeses definitives

1.50

La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.

1.50

Documentació generada pels subcontractistes

0.00

Gestió de prèstecs

1.50

Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats

1.50

Gestió d'abocadors

1.50

Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.

1.50
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METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT

3.00

Pla de seguretat i salut

1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita

1.00

Pla d’assegurament de la qualitat

1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita

1.00

Pla de medi ambient

1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.

1.00
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Clau:OP. XB-14019 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)
Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu de millora general. Prolongació de l'avinguda Països Catalans
entre la carretera de Viladordis i la plaça Prat de la Riba. Tram: Manresa. Clau: XB-14019 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)
Empresa:CRC Obras y Servicios, SL
VALORACIÓ DE L´OFERTA
Memòria (0.00-37.00)

31.71

Valoració total memòria

30.00

Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació

31.71

Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00)

0.00

Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00)

2.00

Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00)

1.00

Afeccions a tercers (0.00-2.00)

1.00

Serveis afectats (0.00-2.00)

2.00

Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00)

2.00

Sistemes constructius (0.00-15.00)

12.00

Pla de treballs (0.00-2.50)

2.50

Organigrama funcional (0.00-3.00)

3.00

Noves escomeses definitives (0.00-1.50)

1.50

Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)

N/A

Gestió de prèstecs (0.00-1.50)

1.50

Gestió d'abocadors (0.00-1.50)

1.50

Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00)

3.00

Pla de seguretat i salut (0.00-1.00)

1.00

Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00)

1.00

Pla de medi ambient (0.00-1.00)

1.00

VALORACIÓ TÈCNICA

34.71

MEMÒRIA

31.71

Reducció excés de pàgines

0.00

Nombre de pàgines inferior a 26

0.00

Descripció de l'obra a construir

2.00

La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, afeccions a
tercers significatives, etc.).

2.00

Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerant en la present licitació. Concretament els referents al tractament del
trànsit i als serveis afectats.
Implantació de l'obra i tancaments

1.00

La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.

1.00

Afeccions a tercers

1.00

La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes de minimització de les afeccions a tercers
significatives que representin una avantatge respecte el projecte.

1.00

Serveis afectats

2.00
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La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

2.00

Es descriuen tots els SSAA de projecte i s'aporten dispositius de detecció de serveis.
Capacitat de resposta durant el període de garantia

2.00

El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a
la resolució d’incidències.

2.00

El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.
Sistemes constructius

12.00

Descripció dels procediments

3.00

Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els
descrits al projecte.

3.00

Detall de la maquinària

2.00

La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

2.00

Detall dels equips humans

2.00

La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

2.00

Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària

3.00

Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.

3.00

Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental
Descripció del camí crític

2.00

El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.

2.00

Pla de treballs

2.50

S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de
folgança general).

2.00

Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent

0.50

El pla de treballs s'ha presentant en format TCQ i el termini és coherent amb la licitació
Organigrama funcional

3.00

Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.
Assesor extern SSAA i domini públic
Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.

Noves escomeses definitives

1.50

La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.

1.50

Documentació generada pels subcontractistes

0.00

Gestió de prèstecs

1.50

Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats

1.50

Gestió d'abocadors

1.50

Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.

1.50

METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT

3.00
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Pla de seguretat i salut

1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita

1.00

Pla d’assegurament de la qualitat

1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita

1.00

Pla de medi ambient

1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.

1.00
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Clau:OP. XB-14019 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)
Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu de millora general. Prolongació de l'avinguda Països Catalans
entre la carretera de Viladordis i la plaça Prat de la Riba. Tram: Manresa. Clau: XB-14019 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)
Empresa:Arnó Infraestructuras, SLU
VALORACIÓ DE L´OFERTA
Memòria (0.00-37.00)

32.77

Valoració total memòria

31.00

Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació

32.77

Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00)

0.00

Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00)

2.00

Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00)

1.00

Afeccions a tercers (0.00-2.00)

2.00

Serveis afectats (0.00-2.00)

2.00

Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00)

2.00

Sistemes constructius (0.00-15.00)

12.00

Pla de treballs (0.00-2.50)

2.50

Organigrama funcional (0.00-3.00)

3.00

Noves escomeses definitives (0.00-1.50)

1.50

Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)

N/A

Gestió de prèstecs (0.00-1.50)

1.50

Gestió d'abocadors (0.00-1.50)

1.50

Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00)

2.50

Pla de seguretat i salut (0.00-1.00)

1.00

Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00)

1.00

Pla de medi ambient (0.00-1.00)

0.50

VALORACIÓ TÈCNICA

35.27

MEMÒRIA

32.77

Reducció excés de pàgines

0.00

Nombre de pàgines inferior a 26

0.00

Descripció de l'obra a construir

2.00

La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, afeccions a
tercers significatives, etc.).

2.00

Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerant en la present licitació. Concretament els referents al tractament del
trànsit i als serveis afectats.
Implantació de l'obra i tancaments

1.00

La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.

1.00

Afeccions a tercers

2.00

La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

2.00

Es decriuen les afectacions significatives que s'han considerant en la present licitació, concretament l'afectació al trànsit, l'accés a les
parcel·les i a finques privades i l'afecció a les linies d'autobús. Així mateix es millora la senyalització prevista en projecte i s'ha previst
la comunicació de les afectacions a tercers
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Serveis afectats

2.00

La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

2.00

Es descriuen tots els SSAA de projecte i s'aporten dispositius de detecció de serveis.
Capacitat de resposta durant el període de garantia

2.00

El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a
la resolució d’incidències.

2.00

El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.
Sistemes constructius

12.00

Descripció dels procediments

3.00

Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els
descrits al projecte.

3.00

Detall de la maquinària

2.00

La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

2.00

Detall dels equips humans

2.00

La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

2.00

Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària

3.00

Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.

3.00

Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental
Descripció del camí crític

2.00

El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.

2.00

Pla de treballs

2.50

S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de
folgança general).

2.00

Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent

0.50

El pla de treballs s'ha presentant en format TCQ i el termini és coherent amb la licitació
Organigrama funcional

3.00

Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.
Tècnics especialistes amb dedicació parcial en estructures, en drenatges, en trànsit i en coordinació de treballs amb Companyies de
Serveis.
Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.

Noves escomeses definitives

1.50

La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.

1.50

Documentació generada pels subcontractistes

0.00

Gestió de prèstecs

1.50

Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats

1.50

Gestió d'abocadors

1.50

Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.

1.50
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METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT

2.50

Pla de seguretat i salut

1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita

1.00

Pla d’assegurament de la qualitat

1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita

1.00

Pla de medi ambient

0.50

La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.

0.50
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Clau:OP. XB-14019 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)
Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu de millora general. Prolongació de l'avinguda Països Catalans
entre la carretera de Viladordis i la plaça Prat de la Riba. Tram: Manresa. Clau: XB-14019 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)
Empresa:GRUPMAS constructors, SLU
VALORACIÓ DE L´OFERTA
Memòria (0.00-37.00)

31.71

Valoració total memòria

30.00

Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació

31.71

Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00)

0.00

Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00)

2.00

Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00)

1.00

Afeccions a tercers (0.00-2.00)

2.00

Serveis afectats (0.00-2.00)

2.00

Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00)

1.00

Sistemes constructius (0.00-15.00)

12.00

Pla de treballs (0.00-2.50)

2.50

Organigrama funcional (0.00-3.00)

3.00

Noves escomeses definitives (0.00-1.50)

1.50

Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)

N/A

Gestió de prèstecs (0.00-1.50)

1.50

Gestió d'abocadors (0.00-1.50)

1.50

Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00)

1.50

Pla de seguretat i salut (0.00-1.00)

0.50

Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00)

0.50

Pla de medi ambient (0.00-1.00)

0.50

VALORACIÓ TÈCNICA

33.21

MEMÒRIA

31.71

Reducció excés de pàgines

0.00

Nombre de pàgines inferior a 26

0.00

Descripció de l'obra a construir

2.00

La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, afeccions a
tercers significatives, etc.).

2.00

Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerant en la present licitació. Concretament els referents al tractament del
trànsit i als serveis afectats.
Implantació de l'obra i tancaments

1.00

La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.

1.00

Afeccions a tercers

2.00

La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

2.00

Es decriuen les afectacions significatives que s'han considerant en la present licitació, concretament l'afectació al trànsit, l'accés a les
parcel·les i a finques privades i l'afecció a les linies d'autobús. Així mateix es millora la senyalització prevista en projecte i s'ha previst
la comunicació de les afectacions a tercers
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Serveis afectats

2.00

La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

2.00

Es descriuen tots els SSAA de projecte i s'aporten dispositius de detecció de serveis.
Capacitat de resposta durant el període de garantia

1.00

El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució
d’incidències.

1.00

El procediment és genèric i no adaptat i estableix un temps de resposta adequat.
Sistemes constructius

12.00

Descripció dels procediments

3.00

Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els
descrits al projecte.

3.00

Detall de la maquinària

2.00

La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

2.00

Detall dels equips humans

2.00

La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

2.00

Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària

3.00

Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.

3.00

Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental
Descripció del camí crític

2.00

El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.

2.00

Pla de treballs

2.50

S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de
folgança general).

2.00

Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent

0.50

El pla de treballs s'ha presentant en format TCQ i el termini és coherent amb la licitació
Organigrama funcional

3.00

Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.
Responsable de SSAA
Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.

Noves escomeses definitives

1.50

La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.

1.50

Documentació generada pels subcontractistes

0.00

Gestió de prèstecs

1.50

Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats

1.50

Gestió d'abocadors

1.50

Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.

1.50
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METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT

1.50

Pla de seguretat i salut

0.50

La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.

0.50

Pla d’assegurament de la qualitat

0.50

La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.

0.50

Pla de medi ambient

0.50

La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.

0.50
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Clau:OP. XB-14019 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)
Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu de millora general. Prolongació de l'avinguda Països Catalans
entre la carretera de Viladordis i la plaça Prat de la Riba. Tram: Manresa. Clau: XB-14019 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)
Empresa:José Antonio Romero Polo, SAU
VALORACIÓ DE L´OFERTA
Memòria (0.00-37.00)

31.71

Valoració total memòria

30.00

Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació

31.71

Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00)

0.00

Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00)

2.00

Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00)

1.00

Afeccions a tercers (0.00-2.00)

1.00

Serveis afectats (0.00-2.00)

2.00

Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00)

2.00

Sistemes constructius (0.00-15.00)

12.00

Pla de treballs (0.00-2.50)

2.50

Organigrama funcional (0.00-3.00)

3.00

Noves escomeses definitives (0.00-1.50)

1.50

Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)

N/A

Gestió de prèstecs (0.00-1.50)

1.50

Gestió d'abocadors (0.00-1.50)

1.50

Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00)

3.00

Pla de seguretat i salut (0.00-1.00)

1.00

Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00)

1.00

Pla de medi ambient (0.00-1.00)

1.00

VALORACIÓ TÈCNICA

34.71

MEMÒRIA

31.71

Reducció excés de pàgines

0.00

Nombre de pàgines inferior a 26

0.00

Descripció de l'obra a construir

2.00

La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, afeccions a
tercers significatives, etc.).

2.00

Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerant en la present licitació. Concretament els referents al tractament del
trànsit i als serveis afectats.
Implantació de l'obra i tancaments

1.00

La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.

1.00

Afeccions a tercers

1.00

La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes de minimització de les afeccions a tercers
significatives que representin una avantatge respecte el projecte.

1.00

Serveis afectats

2.00
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La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

2.00

Es descriuen tots els SSAA de projecte i s'aporten dispositius de detecció de serveis.
Capacitat de resposta durant el període de garantia

2.00

El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a
la resolució d’incidències.

2.00

El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.
Sistemes constructius

12.00

Descripció dels procediments

3.00

Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els
descrits al projecte.

3.00

Detall de la maquinària

2.00

La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

2.00

Detall dels equips humans

2.00

La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

2.00

Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària

3.00

Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.

3.00

Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental
Descripció del camí crític

2.00

El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.

2.00

Pla de treballs

2.50

S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de
folgança general).

2.00

Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent

0.50

El pla de treballs s'ha presentant en format TCQ i el termini és coherent amb la licitació
Organigrama funcional

3.00

Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.
Responsable gestió transit i comunciació
Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.

Noves escomeses definitives

1.50

La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.

1.50

Documentació generada pels subcontractistes

0.00

Gestió de prèstecs

1.50

Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats

1.50

Gestió d'abocadors

1.50

Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.

1.50

METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT

3.00
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Pla de seguretat i salut

1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita

1.00

Pla d’assegurament de la qualitat

1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita

1.00

Pla de medi ambient

1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.

1.00
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Clau:OP. XB-14019 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)
Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu de millora general. Prolongació de l'avinguda Països Catalans
entre la carretera de Viladordis i la plaça Prat de la Riba. Tram: Manresa. Clau: XB-14019 (Lot 1 i Lot 2) (Lot 1)
Empresa:Coynsa 2000, SL & Pasquina, SA(UTE)
VALORACIÓ DE L´OFERTA
Memòria (0.00-37.00)

31.71

Valoració total memòria

30.00

Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació

31.71

Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00)

0.00

Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00)

2.00

Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00)

1.00

Afeccions a tercers (0.00-2.00)

2.00

Serveis afectats (0.00-2.00)

2.00

Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00)

1.00

Sistemes constructius (0.00-15.00)

12.00

Pla de treballs (0.00-2.50)

2.50

Organigrama funcional (0.00-3.00)

3.00

Noves escomeses definitives (0.00-1.50)

1.50

Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)

N/A

Gestió de prèstecs (0.00-1.50)

1.50

Gestió d'abocadors (0.00-1.50)

1.50

Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00)

2.00

Pla de seguretat i salut (0.00-1.00)

1.00

Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00)

0.50

Pla de medi ambient (0.00-1.00)

0.50

VALORACIÓ TÈCNICA

33.71

MEMÒRIA

31.71

Reducció excés de pàgines

0.00

Nombre de pàgines inferior a 26

0.00

Descripció de l'obra a construir

2.00

La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, afeccions a
tercers significatives, etc.).

2.00

Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerant en la present licitació. Concretament els referents al tractament del
trànsit i als serveis afectats.
Implantació de l'obra i tancaments

1.00

La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.

1.00

Afeccions a tercers

2.00

La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

2.00

Es decriuen les afectacions significatives que s'han considerant en la present licitació, concretament l'afectació al trànsit, l'accés a les
parcel·les i a finques privades i l'afecció a les linies d'autobús. Així mateix es millora la senyalització prevista en projecte i s'ha previst
la comunicació de les afectacions a tercers
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Serveis afectats

2.00

La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una
avantatge als requeriments del projecte.

2.00

Es descriuen tots els SSAA de projecte i s'aporten dispositius de detecció de serveis.
Capacitat de resposta durant el període de garantia

1.00

El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució
d’incidències.

1.00

El procediment és genèric i no adaptat i estableix un temps de resposta adequat.
Sistemes constructius

12.00

Descripció dels procediments

3.00

Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els
descrits al projecte.

3.00

Detall de la maquinària

2.00

La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

2.00

Detall dels equips humans

2.00

La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

2.00

Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària

3.00

Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.

3.00

Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental
Descripció del camí crític

2.00

El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.

2.00

Pla de treballs

2.50

S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de
folgança general).

2.00

Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent

0.50

El pla de treballs s'ha presentant en format TCQ i el termini és coherent amb la licitació
Organigrama funcional

3.00

Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.
Responsable de SSAA
Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.

Noves escomeses definitives

1.50

La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.

1.50

Documentació generada pels subcontractistes

0.00

Gestió de prèstecs

1.50

Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats

1.50

Gestió d'abocadors

1.50

Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.

1.50
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METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT

2.00

Pla de seguretat i salut

1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita

1.00

Pla d’assegurament de la qualitat

0.50

La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.

0.50

Pla de medi ambient

0.50

La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.

0.50

Xavier Millaruelo Domeque
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