Servei professional d'assistencia tècnica per l'explotació i Manteniment del Mercat de Sant Antoni
Exp 138/19
JUSTIFICACIÓ PUNTUACIONS TÈCNIQUES SOBRE 2A

a.1 Metodologia pel seguiment del manteniment preventiu- conductiu+ (10 punts)

a.2 Metodologia pel seguiment del manteniment correctiu (10 punts)

b . Descripció punts crítics (10 punts)

c. Proposta de resolució del punts crítics (10 punts)

Punts oferta tècnica

(S'incorporen aquí les més destacables)

1 BROCOLI.SL

Puntuació

Puntuació ponderada

Puntuació

Puntuació ponderada

Puntuació

Puntuació ponderada

Puntuació

Puntuació ponderada

Puntuació

Puntuació
ponderada

6

7,06

6

7,50

5

6,67

7

7,78

24,00

29,00

28,00

33,87

17,00

20,57

29,00

35,06

32,50

39,41

-Procés de licitació i adjudicació del contracte de Manteniment: NO
- Control i gestió Manteniment: SI, Manteniment predictiu
- Recull de documentació prèvia: SI
- Control econòmic: NO
- Control qualitat: MOLT BONA
- Informes: SI
-Definició de proposta de Millores: SI
-Planificació general: SI

7

XAVIER OLIVA I
2
RODÈS

INGENIEROS
EMETRES S.L.P

8,75

- Equips/Instal•lacions que donen més problemes: CORRECTE
1- Portes
2- Lavabos embossats
3- Actes vandàlics
4- Neteja
- Afeccions de les taques de manteniment: NO

6

PUNT. MAXIMA

-Procés de licitació i adjudicació del contracte de Manteniment: NO
- Control i gestió Manteniment: MOLT BONA
- Recull de documentació prèvia: SI
- Control econòmic: SI
- Control qualitat: MOLT BONA
- Informes: SI
-Definició de proposta de Millores: NO
-Planificació general: SI

8,5

RESOLUCIONS CORRECTES

8,00

- Equips/Instal•lacions que donen més problemes: CORRECTE
1- Contra incendis i evacuació
2- electricitat i enllumenat:
3- Climatització i qualitat aire
4- Sistema de Sanejament
5- Control sanitaris de l'aigua
6-Netejja i DDP

8,24

4

5,00

- Registre d’incidències: NO
- Facturació i control d’hores: NO
- Avaluació d’incidències: SI, resolució i redacció de projectes
- Estoc de materials: NO
- Etiquetar els equips per controlar el seu manteniment: NO
Només descriuen la metodologia de redacció, tramitació i execució d’obres, no del
manteniment diari de les instal•lacions de l’edifici.

10,00

6

7,50

8

8,89

1- Portes: correcte Manteniment preventiu, gestió pressupost per canvis o reforços
2- Lavabos embossats: manteniment preventiu i revisió d'arquetes
3- Actes vandàlics: no proposa resolució
4- Neteja: Neteges extraordinàries
RESOLUCIONS CORRECTES, excepte el punt 3

8

10,00

- Registre d’incidències: SI, GMAO empresa mantenidora
- Facturació i control d’hores: SI
- Avaluació d’incidències: SI
- Estoc de materials: NO
- Etiquetar els equips per controlar el seu manteniment: NO
REUNIONS AMB LA DIRECCIÓ DEL MERCAT I AMB SSTT.
CONTROL DIARI DE LES ENGEGADES I GESTIÓ DE CONTRACTES COMPANYIES

8

4,00

- Equips/Instal•lacions que donen més problemes: NO
- Afeccions de les taques de manteniment: NO
Punts crítics de les obres: SI
1- seguiment de serveis afectats i 3ers afectats
2- Gestió de REP's
3-5- Desviament pressupostari de projecte i obra
4- Maqueta
6- els horaris comercials
7-Seguiment econòmic de l'obra

6,5

7,5

- Afeccions de les taques de manteniment: MOLT CORRECTE
1- Horaris comercials extens: per planificació de OT
2- accés a sales d'instal•lacions: dificultat d'accés
3- Confort climàtic
4- contra robatoris
5- seguretat usuaris: minimització de riscos
6- Imatge comercial:
8- Manca materials de recanvi: diversitat de materials i urgència
9- períodes especials
10- Projectes privatius
11-Llicència d'activitats: compliment al llarg de temps
12- Actualització us-built
13- traspàs informació
14- Optimització de recursos: despeses afegides al manteniment

7,5

3

3,33

RESOLUCIONS CORRECTES PER LE POSSIBLES OBRES DE MILLORA, AQUESTA ES UNA
PART DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE PERP LA PART MÉS IMPORTANT ES LA QUE
AFECTA AL MANTENIMENT DE LES INSTAL•LACIONS EXISTENTS.

8,67

- Equips/Instal•lacions que donen més problemes: NO
- Afeccions de les taques de manteniment: CORRECTE
1- Seguretat de l'edifici i els seus ocupants: Subministrament elèctric, contra incendis,
senyalètica...
2- Disponibilitat dels equipaments: Funcionament de totes les instal•lacions
3- Confort: il•luminació, aportació d'aire, clima, sanejament, wc
4- eficiència de les instal•lacions: control de consum, programacions de funcionament...

- Registre d’incidències: SI, GMAO
- Facturació i control d’hores: SI GMAO
- Avaluació d’incidències: NO
- Estoc de materials: NO
- Etiquetar els equips per controlar el seu manteniment: NO
REUNIONS PERIÒDIQUES AMB L’EMPRESA MANTENIDORA

9,41

3

- Equips/Instal•lacions que donen més problemes: FLUIXA
- 7- Portes aparcament

ACTIO Project
5 Management &
Engineering SL

1- Portes: correcte Manteniment preventiu, gestió pressupost per canvis o reforços
2- Lavabos embossats: manteniment preventiu i revisió d'arquetes
3- Actes vandàlics: no proposa resolució
4- Neteja: Neteges extraordinàries

- Afeccions de les taques de manteniment: NO

-Procés de licitació i adjudicació del contracte de Manteniment: NO
- Control i gestió Manteniment: SI, Manteniment predictiu
- Recull de documentació prèvia: SI, auditoria prèvia de l’estat actual
- Control econòmic: SI CAPEX I OPEX
- Control qualitat: MOLT BONA
- Informes: SI, molt exhaustius
-Definició de proposta de Millores: SI, Redacció de projectes, plecs, estudis de viabilitat.
-Planificació general: SI, Model de gestió tècnica

8

7

- Registre d’incidències: SI, EXCELS
- Facturació i control d’hores: NO, control hores SI
- Avaluació d’incidències: SI
- Estoc de materials: SI
- Etiquetar els equips per controlar el seu manteniment: SI, Etiquetat

-Procés de licitació i adjudicació del contracte de Manteniment: SI
- Control i gestió Manteniment: SI, Manteniment predictiu
- Recull de documentació prèvia: NO
- Control econòmic: SI
- Control qualitat: MOLT BONA
- Informes: SI
-Definició de proposta de Millores: SI, redacció de projectes, plecs...
-Planificació general: NO

8,5

PROJECTS &
4 FACICITIES
MANAGEMENT SJ

8,24

-Procés de licitació i adjudicació del contracte de Manteniment: NO
- Control i gestió Manteniment: SI, Manteniment predictiu
- Recull de documentació prèvia: SI
- Control econòmic: NO
- Control qualitat: MOLT BONA
- Informes: SI
-Definició de proposta de Millores: NO
-Planificació general: SI
MOLT BON CONEIXEMENT DE L’EDIFICI

7

3

- Registre d’incidències: SI, GMAO propi, mòbils pe els operaris
- Facturació i control d’hores: GMAO
- Avaluació d’incidències: SI
- Estoc de materials: NO
- Etiquetar els equips per controlar el seu manteniment: SI, codi QR

10,00

8

8,89

1- Seguretat de l'edifici i els seus ocupants: subministrament d’emergència, i proves
freqüents. Control de contra incendis
2- Disponibilitat dels equipaments: identificació d'equips codi QR per gestió del
manteniment i posterior control del confort
3- Confort: auditories externes
4- eficiència de les instal•lacions: control de consum, determinació de la vida útil
RESOLUCIONS MOLT ADIENTS

9

10,00

1- Horaris comercials extens: Pla de manteniment amb la coordinació dels horaris de
mercats i aprovat per l'AAVV
2- accés a sales d'instal•lacions: report fotogràfics de les sales
3- Confort climàtic: Pla del manteniment en base a l'estació de l'any
4- contra robatoris: tanca de l'IMMB per impossibilitat el pas durant el manteniment
5- seguretat usuaris: control de les actuacions i de la seva implantació
6- Imatge comercial: Prioritat de manteniment que generi mala imatge, neteja de canals ,
vidres...
7- Portes aparcament: horari nocturn
8- Manca materials de recanvi: Pla d'estocs
9- períodes especials: exclourà el període de nadal
10- Projectes privatius: reunió quinzenal
11-Llicència d’activitats: control de compliment
13- traspàs informació: formació del tècnics, i compromís de traspàs
14- Optimització de recursos: planing amb l'empresa de manteniment
RESOLUCIONS MOLT ADIENTS

9

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Departament Tècnic
C/Gran de Sant Andreu, 200
08030 Barcelona
www.bcn.cat/mercats

EXPEDIENT: 138/19
CONCEPTE: CONCURS Servei professional d’assistència tècnica per l'explotació i Manteniment del
Mercat de Sant Antoni

JUSTIFICACIÓ PUNTUACIONS TÈCNIQUES SOBRE 2A.
LICITADOR:

01

BROCOLI.SL

A.

Memòria descriptiva de la metodologia de treball en temes de gestió de contractes de
manteniment en base a les tasques especificades el plec tècnic. (fins a 20 punts)

a.1 Metodologia pel seguiment del manteniment preventiu-conductiu (10 punts)
-Procés de licitació i adjudicació del contracte de Manteniment: NO
- Control i gestió Manteniment: SI, Manteniment predictiu
- Recull de documentació prèvia: SI
- Control econòmic: NO
- Control qualitat: MOLT BONA
- Informes: SI
-Definició de proposta de Millores: SI
-Planificació general: SI
a.2 Metodologia pel seguiment del manteniment correctiu (10 punts)
- Registre d’incidències: SI, GMAO propi, mòbils pe els operaris
- Facturació i control d’hores: GMAO
- Avaluació d’incidències: SI
- Estoc de materials: NO
- Etiquetar els equips per controlar el seu manteniment: SI, codi QR
b . Descripció punts crítics (10 punts)
-

Equips/Instal·lacions que donen més problemes: CORRECTE
1- Portes
2- Lavabos embossats
3- Actes vandàlics
4- Neteja
- Afeccions de les taques de manteniment: NO

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Departament Tècnic
C/Gran de Sant Andreu, 200
08030 Barcelona
www.bcn.cat/mercats

c. Proposta de resolució del punts crítics (10 punts)
1- Portes: correcte Manteniment preventiu, gestió pressupost per canvis o reforços
2- Lavabos embossats: manteniment preventiu i revisió d'arquetes
3- Actes vandàlics: no proposa resolució
4- Neteja: Neteges extraordinàries
RESOLUCIONS CORRECTES

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Departament Tècnic
C/Gran de Sant Andreu, 200
08030 Barcelona
www.bcn.cat/mercats
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XAVIER OLIVA I RODÈS

A.

Memòria descriptiva de la metodologia de treball en temes de gestió de contractes de
manteniment en base a les tasques especificades el plec tècnic. (fins a 20 punts)

a.1 Metodologia pel seguiment del manteniment preventiu-conductiu (10 punts)
-Procés de licitació i adjudicació del contracte de Manteniment: NO
- Control i gestió Manteniment: SI, Manteniment predictiu
- Recull de documentació prèvia: SI
- Control econòmic: NO
- Control qualitat: MOLT BONA
- Informes: SI
-Definició de proposta de Millores: NO
-Planificació general: SI
MOLT BON CONEIXEMENT DE L’EDIFICI
a.2 Metodologia pel seguiment del manteniment correctiu (10 punts)
- Registre d’incidències: SI, EXCELS
- Facturació i control d’hores: NO, control hores SI
- Avaluació d’incidències: SI
- Estoc de materials: SI
- Etiquetar els equips per controlar el seu manteniment: SI, Etiquetat
b . Descripció punts crítics (10 punts)
-

Equips/Instal·lacions que donen més problemes: CORRECTE
1- Contra incendis i evacuació
2- electricitat i enllumenat:
3- Climatització i qualitat aire
4- Sistema de Sanejament
5- Control sanitaris de l'aigua
6-Netejja i DDP

- Afeccions de les taques de manteniment: NO
c. Proposta de resolució del punts crítics (10 punts)
1- Portes: correcte Manteniment preventiu, gestió pressupost per canvis o reforços
2- Lavabos embossats: manteniment preventiu i revisió d'arquetes
3- Actes vandàlics: no proposa resolució
4- Neteja: Neteges extraordinàries
RESOLUCIONS CORRECTES, excepte el punt 3

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Departament Tècnic
C/Gran de Sant Andreu, 200
08030 Barcelona
www.bcn.cat/mercats
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A.

INGENIEROS EMETRES S.L.P

Memòria descriptiva de la metodologia de treball en temes de gestió de contractes de
manteniment en base a les tasques especificades el plec tècnic. (fins a 20 punts)

a.1 Metodologia pel seguiment del manteniment preventiu-conductiu (10 punts)
-Procés de licitació i adjudicació del contracte de Manteniment: SI
- Control i gestió Manteniment: SI, Manteniment predictiu
- Recull de documentació prèvia: NO
- Control econòmic: SI
- Control qualitat: MOLT BONA
- Informes: SI
-Definició de proposta de Millores: SI, redacció de projectes, plecs...
-Planificació general: NO
a.2 Metodologia pel seguiment del manteniment correctiu (10 punts)
- Registre d’incidències: NO
- Facturació i control d’hores: NO
- Avaluació d’incidències: SI, resolució i redacció de projectes
- Estoc de materials: NO
- Etiquetar els equips per controlar el seu manteniment: NO
Només descriuen la metodologia de redacció, tramitació i execució d’obres, no del
manteniment diari de les instal·lacions de l’edifici.
b . Descripció punts crítics (10 punts)
- Equips/Instal·lacions que donen més problemes: NO
- Afeccions de les taques de manteniment: NO
Punts crítics de les obres: SI
1- seguiment de serveis afectats i 3ers afectats
2- Gestió de REP's
3-5- Desviament pressupostari de projecte i obra
4- Maqueta
6- els horaris comercials
7-Seguiment econòmic de l'obra

c. Proposta de resolució del punts crítics (10 punts)
RESOLUCIONS CORRECTES PER LE POSSIBLES OBRES DE MILLORA, AQUESTA ES
UNA PART DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE PERP LA PART MÉS IMPORTANT ES LA
QUE AFECTA AL MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS.

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Departament Tècnic
C/Gran de Sant Andreu, 200
08030 Barcelona
www.bcn.cat/mercats
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A.

PROJECTS & FACICITIES MANAGEMENT SJ

Memòria descriptiva de la metodologia de treball en temes de gestió de contractes de
manteniment en base a les tasques especificades el plec tècnic. (fins a 20 punts)

a.1 Metodologia pel seguiment del manteniment preventiu-conductiu (10 punts)
-Procés de licitació i adjudicació del contracte de Manteniment: NO
- Control i gestió Manteniment: SI, Manteniment predictiu
- Recull de documentació prèvia: SI, auditoria prèvia de l’estat actual
- Control econòmic: SI CAPEX I OPEX
- Control qualitat: MOLT BONA
- Informes: SI, molt exhaustius
-Definició de proposta de Millores: SI, Redacció de projectes, plecs, estudis de viabilitat.
-Planificació general: SI, Model de gestió tècnica
a.2 Metodologia pel seguiment del manteniment correctiu (10 punts)
- Registre d’incidències: SI, GMAO
- Facturació i control d’hores: SI GMAO
- Avaluació d’incidències: NO
- Estoc de materials: NO
- Etiquetar els equips per controlar el seu manteniment: NO
REUNIONS PERIÒDIQUES AMB L’EMPRESA MANTENIDORA
b . Descripció punts crítics (10 punts)
- Equips/Instal·lacions que donen més problemes: NO
- Afeccions de les taques de manteniment: CORRECTE
1- Seguretat de l'edifici i els seus ocupants: Subministrament elèctric, contra incendis,
senyalètica...
2- Disponibilitat dels equipaments: Funcionament de totes les instal·lacions
3- Confort: il·luminació, aportació d'aire, clima, sanejament, wc
4- eficiència de les instal·lacions: control de consum, programacions de funcionament...
c. Proposta de resolució del punts crítics (10 punts)
1- Seguretat de l'edifici i els seus ocupants: subministrament d’emergència, i proves freqüents.
Control de contra incendis
2- Disponibilitat dels equipaments: identificació d'equips codi QR per gestió del manteniment i
posterior control del confort
3- Confort: auditories externes
4- eficiència de les instal·lacions: control de consum, determinació de la vida útil
RESOLUCIONS MOLT ADIENTS

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Departament Tècnic
C/Gran de Sant Andreu, 200
08030 Barcelona
www.bcn.cat/mercats
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ACTIO Project Management & Engineering SL

A.

Memòria descriptiva de la metodologia de treball en temes de gestió de contractes de
manteniment en base a les tasques especificades el plec tècnic. (fins a 20 punts)

a.1 Metodologia pel seguiment del manteniment preventiu-conductiu (10 punts)
-Procés de licitació i adjudicació del contracte de Manteniment: NO
- Control i gestió Manteniment: MOLT BONA
- Recull de documentació prèvia: SI
- Control econòmic: SI
- Control qualitat: MOLT BONA
- Informes: SI
-Definició de proposta de Millores: NO
-Planificació general: SI
a.2 Metodologia pel seguiment del manteniment correctiu (10 punts)
- Registre d’incidències: SI, GMAO empresa mantenidora
- Facturació i control d’hores: SI
- Avaluació d’incidències: SI
- Estoc de materials: NO
- Etiquetar els equips per controlar el seu manteniment: NO
REUNIONS AMB LA DIRECCIÓ DEL MERCAT I AMB SSTT.
CONTROL DIARI DE LES ENGEGADES I GESTIÓ DE CONTRACTES COMPANYIES
b . Descripció punts crítics (10 punts)
-

Equips/Instal·lacions que donen més problemes: FLUIXA
7- Portes aparcament

- Afeccions de les taques de manteniment: MOLT CORRECTE
1- Horaris comercials extens: per planificació de OT
2- accés a sales d'instal·lacions: dificultat d'accés
3- Confort climàtic
4- contra robatoris
5- seguretat usuaris: minimització de riscos
6- Imatge comercial:
8- Manca materials de recanvi: diversitat de materials i urgència
9- períodes especials
10- Projectes privatius

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Departament Tècnic
C/Gran de Sant Andreu, 200
08030 Barcelona
www.bcn.cat/mercats

11-Llicència d'activitats: compliment al llarg de temps
12- Actualització us-built
13- traspàs informació
14- Optimització de recursos: despeses afegides al manteniment
c. Proposta de resolució del punts crítics (10 punts)
1- Horaris comercials extens: Pla de manteniment amb la coordinació dels horaris de mercats i
aprovat per IMMB i l'AAVV
2- accés a sales d'instal·lacions: report fotogràfics de les sales
3- Confort climàtic: Pla del manteniment en base a l'estació de l'any
4- contra robatoris: tanca de l'IMMB per impossibilitat el pas durant el manteniment
5- seguretat usuaris: control de les actuacions i de la seva implantació
6- Imatge comercial: Prioritat de manteniment que generi mala imatge, neteja de canals ,
vidres...
7- Portes aparcament: horari nocturn
8- Manca materials de recanvi: Pla d'estocs
9- períodes especials: exclourà el període de nadal
10- Projectes privatius: reunió quinzenal
11-Llicèsncia d’activitats: control de compliment
12- Actualització us-built
13- traspàs informació: formació del tècnics de manteniment, i compromís de traspàs
14- Optimització de recursos: planing amb l'empresa de manteniment
RESOLUCIONS MOLT ADIENTS

