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Descripció Reforçament. Millora de les característiques superficials i obres complementàries a la
carretera B-204 del PK 1+110 al PK 4+230. Tram: Viladecans - el Prat de Llobregat

Empresa

VALORACIÓ DE L'OFERTA

Licitació Execució de les obres

Innovia Coptalia, SAU & Pabasa Euroasfalt, SA (UTE)

Programació treballs memòria constructiva(0-58)

48,00 Memòria de seguretat i salut (0-14)

Pla de treballs (0-20)
Memòria procés constructiu (0-15)
Estructura organitzativa (0-10)
Qualitat de les propostes execució (0-5)
Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats(0-4)
Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)

18,00
10,50
10,00
5,00
2,00
2,50

Pla assegurament qualitat medi ambient (0-17)
Propostes de mesures de gestió de productes (0-9)
Execució marc gestió qualitat i medi ambient (0-8)

9,00
Coherència del Pla de treballs (0-10)
El pla de treballs és ampli i coherent amb l'obra que s’ha d’executar i
denota un coneixement excel·lent de l'obra a realitzar.

4,50
Xarxa de precedències (0-5)
La xarxa de precedències contemplada a la planificació és coherent amb
l'obra a executar i denota un excel·lent coneixement de l'obra .

4,50
Coherència en l'assignació de pressupostos (0-5)
L'assignació de pressupostos és molt detallada i coherent amb l’obra a
executar.

15,50
8,00
7,50

12,00

Sistema de gestió (0-5)
Revisió estudi seguretat i salut (0-3)
Anàlisi situacions emergència (0-3)
Sistemes de participació (0-3)

4,50
2,50
2,50
2,50

Inversió programa mediambiental (0-7)
Aportació de millores tecnològiques (0-4)

6,50
1,00

83,00

VALORACIÓ TÈCNICA

8,00
Propostes de mesures de gestió dels productes (0-9)
Descripció exhaustiva de les mesures de gestió dels productes i la seva
relació amb el pla d'assegurament de la qualitat i el mediambient.

7,50
Sistemàtica de gestió de qualitat i mediambient (0-8)
Descripció molt detallada i adaptada a l’obra del procés de gestió de
qualitat i mediambient de l'obra. El sistema descrit està acreditat per un
sistema de certificació extern.
ISO 9001 I ISO 14001

4,50
Sistema de gestió de la prevenció i la seguretat a obra (0-5)
Molt àmplia descripció adaptada a l'obra del sistema de gestió de la
prevenció i la seguretat a l'obra. El sistema descrit està acreditat per un
sistema de certificació extern.

4,50
Estudi del procés constructiu (0-5)
Procés constructiu descrit de manera molt entenedora, exhaustiva i
plenament adaptat a l'obra.
2,50
Revisió de l'estudi de seguretat (0-3)
El licitador ha revisat molt acuradament l'estudi de seguretat detectant
aspectes que caldria tenir en compte en el Pla de seguretat i salut.
3,50
Millores i avantatges en el procés constructiu (0-5)
Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu
nombre són de notable interès.
2,50
Anàlisi de situacions d'emergència (0-3)
S'analitzen les possibles situacions d'emergència. L'anàlisi s'adapta a
l'obra objecte de licitació.

Interessants: Aglomerat del camí que travessa la zona de descans.
Senyals de perill pas de ciclistes. Formigonat de la base dels bancs.
Altres: Transfer.

2,50
Minimització de les afeccions al trànsit. (0-5)
Proposa mesures addicionals a les del projecte que són d'interès limitat

Sistemes de participació del personal del contractista (0-3)
Es descriuen sistemes de participació de manera exhaustiva i
específica.

2,50

Afectacions al trànsit en el marc de la Instrucció de Carreteres 8.3.
Estructura organitzativa de l'equip humà (0-10)
Estructura adequada especificant dedicacions.

10,00

5,00
Qualitat de les propostes d'execució (0-5)
Es detallen propostes concretes de subcontractació i s’adjunta
compromís dels subcontractistes, per al 100% dels capítols objecte de
subcontractació especificats a la separata.

Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats (0-4)
Disposa dels préstecs necesaris. No són necessaris els abocadors.

2,00

6,50
Inversió en costos indirectes de mesures ambientals (0-7)
Es detallen exhaustivament els recursos humans i físics emprats i es
quantifica la inversió total .

1,00
Aportació de millores tecnològiques (0-4)
Les millores tecnològiques o els productes de la política de l’empresa en
R+D+i que s'aporten, atenent al seu contingut i al seu nombre, són d’un
interès limitat.
Sistema de millora CRT amb capa ultrafina (AUTL). Furgó adaptat per
tall de carril. Etc
Observacions generals

Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)
Disposa d’instal·lacions pròpies properes a l’obra, entre 10 i 50 km

2,50

Disposa d’instal·lacions pròpies properes a l’obra, entre 10 i 25 km
Planta de MBC a Cervelló.
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Descripció Reforçament. Millora de les característiques superficials i obres complementàries a la
carretera B-204 del PK 1+110 al PK 4+230. Tram: Viladecans - el Prat de Llobregat

Empresa

VALORACIÓ DE L'OFERTA

Licitació Execució de les obres

José Antonio Romero Polo, SAU

Programació treballs memòria constructiva(0-58)

48,00 Memòria de seguretat i salut (0-14)

Pla de treballs (0-20)
Memòria procés constructiu (0-15)
Estructura organitzativa (0-10)
Qualitat de les propostes execució (0-5)
Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats(0-4)
Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)

18,00
10,50
10,00
5,00
2,00
2,50

Pla assegurament qualitat medi ambient (0-17)
Propostes de mesures de gestió de productes (0-9)
Execució marc gestió qualitat i medi ambient (0-8)

9,00
Coherència del Pla de treballs (0-10)
El pla de treballs és ampli i coherent amb l'obra que s’ha d’executar i
denota un coneixement excel·lent de l'obra a realitzar.

4,50
Xarxa de precedències (0-5)
La xarxa de precedències contemplada a la planificació és coherent amb
l'obra a executar i denota un excel·lent coneixement de l'obra .

4,50
Coherència en l'assignació de pressupostos (0-5)
L'assignació de pressupostos és molt detallada i coherent amb l’obra a
executar.

15,50
8,00
7,50

11,50

Sistema de gestió (0-5)
Revisió estudi seguretat i salut (0-3)
Anàlisi situacions emergència (0-3)
Sistemes de participació (0-3)

4,50
2,50
2,50
2,00

Inversió programa mediambiental (0-7)
Aportació de millores tecnològiques (0-4)

6,50
1,00

82,50

VALORACIÓ TÈCNICA

8,00
Propostes de mesures de gestió dels productes (0-9)
Descripció exhaustiva de les mesures de gestió dels productes i la seva
relació amb el pla d'assegurament de la qualitat i el mediambient.

7,50
Sistemàtica de gestió de qualitat i mediambient (0-8)
Descripció molt detallada i adaptada a l’obra del procés de gestió de
qualitat i mediambient de l'obra. El sistema descrit està acreditat per un
sistema de certificació extern.
ISO 9001 I ISO 14001

4,50
Sistema de gestió de la prevenció i la seguretat a obra (0-5)
Molt àmplia descripció adaptada a l'obra del sistema de gestió de la
prevenció i la seguretat a l'obra. El sistema descrit està acreditat per un
sistema de certificació extern.

4,50
Estudi del procés constructiu (0-5)
Procés constructiu descrit de manera molt entenedora, exhaustiva i
plenament adaptat a l'obra.
2,50
Revisió de l'estudi de seguretat (0-3)
El licitador ha revisat molt acuradament l'estudi de seguretat detectant
aspectes que caldria tenir en compte en el Pla de seguretat i salut.
3,50
Millores i avantatges en el procés constructiu (0-5)
Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu
nombre són de notable interès.
2,50
Anàlisi de situacions d'emergència (0-3)
S'analitzen les possibles situacions d'emergència. L'anàlisi s'adapta a
l'obra objecte de licitació.

Interessants: Geomalles de reforç en esglaons.
Altres: Estenedora lateral. Trànsfer. Estesa barra d'ultrasons.

2,50
Minimització de les afeccions al trànsit. (0-5)
Proposa mesures addicionals a les del projecte que són d'interès limitat

Sistemes de participació del personal del contractista (0-3)
Es descriuen sistemes de participació de manera genèrica.

2,00

Afectacions al trànsit en el marc de la Instrucció de Carreteres 8.3.
Estructura organitzativa de l'equip humà (0-10)
Estructura adequada especificant dedicacions.

10,00

5,00
Qualitat de les propostes d'execució (0-5)
Es detallen propostes concretes de subcontractació i s’adjunta
compromís dels subcontractistes, per al 100% dels capítols objecte de
subcontractació especificats a la separata.

Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats (0-4)
Disposa dels préstecs necesaris. No són necessaris els abocadors.

2,00

6,50
Inversió en costos indirectes de mesures ambientals (0-7)
Es detallen exhaustivament els recursos humans i físics emprats i es
quantifica la inversió total .

1,00
Aportació de millores tecnològiques (0-4)
Les millores tecnològiques o els productes de la política de l’empresa en
R+D+i que s'aporten, atenent al seu contingut i al seu nombre, són d’un
interès limitat.
Àrid siderúrgic, Mescles bituminoses d'altres prestacions., mescles
antifissures, etc.
Observacions generals

Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)
Disposa d’instal·lacions pròpies properes a l’obra, entre 10 i 50 km

2,50

Disposa d’instal·lacions pròpies properes a l’obra, entre 10 i 25 km.
Oficines Barcelona
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Descripció Reforçament. Millora de les característiques superficials i obres complementàries a la
carretera B-204 del PK 1+110 al PK 4+230. Tram: Viladecans - el Prat de Llobregat

Empresa

VALORACIÓ DE L'OFERTA

Licitació Execució de les obres

CRC Obras y Servicios, SL

Programació treballs memòria constructiva(0-58)

47,50 Memòria de seguretat i salut (0-14)

Pla de treballs (0-20)
Memòria procés constructiu (0-15)
Estructura organitzativa (0-10)
Qualitat de les propostes execució (0-5)
Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats(0-4)
Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)

18,00
10,50
10,00
5,00
2,00
2,00

Pla assegurament qualitat medi ambient (0-17)
Propostes de mesures de gestió de productes (0-9)
Execució marc gestió qualitat i medi ambient (0-8)

9,00
Coherència del Pla de treballs (0-10)
El pla de treballs és ampli i coherent amb l'obra que s’ha d’executar i
denota un coneixement excel·lent de l'obra a realitzar.

4,50
Xarxa de precedències (0-5)
La xarxa de precedències contemplada a la planificació és coherent amb
l'obra a executar i denota un excel·lent coneixement de l'obra .

4,50
Coherència en l'assignació de pressupostos (0-5)
L'assignació de pressupostos és molt detallada i coherent amb l’obra a
executar.

15,50
8,00
7,50

12,00

Sistema de gestió (0-5)
Revisió estudi seguretat i salut (0-3)
Anàlisi situacions emergència (0-3)
Sistemes de participació (0-3)

4,50
2,50
2,50
2,50

Inversió programa mediambiental (0-7)
Aportació de millores tecnològiques (0-4)

6,50
1,00

82,50

VALORACIÓ TÈCNICA

8,00
Propostes de mesures de gestió dels productes (0-9)
Descripció exhaustiva de les mesures de gestió dels productes i la seva
relació amb el pla d'assegurament de la qualitat i el mediambient.

7,50
Sistemàtica de gestió de qualitat i mediambient (0-8)
Descripció molt detallada i adaptada a l’obra del procés de gestió de
qualitat i mediambient de l'obra. El sistema descrit està acreditat per un
sistema de certificació extern.
ISO 9001 i ISO 14001

4,50
Sistema de gestió de la prevenció i la seguretat a obra (0-5)
Molt àmplia descripció adaptada a l'obra del sistema de gestió de la
prevenció i la seguretat a l'obra. El sistema descrit està acreditat per un
sistema de certificació extern.

4,50
Estudi del procés constructiu (0-5)
Procés constructiu descrit de manera molt entenedora, exhaustiva i
plenament adaptat a l'obra.
2,50
Revisió de l'estudi de seguretat (0-3)
El licitador ha revisat molt acuradament l'estudi de seguretat detectant
aspectes que caldria tenir en compte en el Pla de seguretat i salut.
3,50
Millores i avantatges en el procés constructiu (0-5)
Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu
nombre són de notable interès.
2,50
Anàlisi de situacions d'emergència (0-3)
S'analitzen les possibles situacions d'emergència. L'anàlisi s'adapta a
l'obra objecte de licitació.

Interessants: Bancs i coberta a les parades bus.
Altres: Campanya de Cales. Georadar.

2,50
Minimització de les afeccions al trànsit. (0-5)
Proposa mesures addicionals a les del projecte que són d'interès limitat

Sistemes de participació del personal del contractista (0-3)
Es descriuen sistemes de participació de manera exhaustiva i
específica.

2,50

Afectacions al trànsit en el marc de la Instrucció de Carreteres 8.3.
Estructura organitzativa de l'equip humà (0-10)
Estructura adequada especificant dedicacions.

10,00

5,00
Qualitat de les propostes d'execució (0-5)
Es detallen propostes concretes de subcontractació i s’adjunta
compromís dels subcontractistes, per al 100% dels capítols objecte de
subcontractació especificats a la separata.

Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats (0-4)
Disposa dels préstecs necesaris. No són necessaris els abocadors.

2,00

6,50
Inversió en costos indirectes de mesures ambientals (0-7)
Es detallen exhaustivament els recursos humans i físics emprats i es
quantifica la inversió total .

1,00
Aportació de millores tecnològiques (0-4)
Les millores tecnològiques o els productes de la política de l’empresa en
R+D+i que s'aporten, atenent al seu contingut i al seu nombre, són d’un
interès limitat.
BIM. Accés compartit informació. Gestió. Etc

Observacions generals
Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)
Disposa d’instal·lacions pròpies properes a l’obra, entre 10 i 50 km

2,00

Disposa d’instal·lacions pròpies properes a l’obra, entre 25 i 40 km
Central a Barcelona.
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Descripció Reforçament. Millora de les característiques superficials i obres complementàries a la
carretera B-204 del PK 1+110 al PK 4+230. Tram: Viladecans - el Prat de Llobregat

Empresa

VALORACIÓ DE L'OFERTA

Licitació Execució de les obres

Certis Obres i Serveis, SAU

Programació treballs memòria constructiva(0-58)

47,50 Memòria de seguretat i salut (0-14)

Pla de treballs (0-20)
Memòria procés constructiu (0-15)
Estructura organitzativa (0-10)
Qualitat de les propostes execució (0-5)
Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats(0-4)
Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)

18,00
11,50
10,00
5,00
2,00
1,00

Pla assegurament qualitat medi ambient (0-17)
Propostes de mesures de gestió de productes (0-9)
Execució marc gestió qualitat i medi ambient (0-8)

9,00
Coherència del Pla de treballs (0-10)
El pla de treballs és ampli i coherent amb l'obra que s’ha d’executar i
denota un coneixement excel·lent de l'obra a realitzar.

4,50
Xarxa de precedències (0-5)
La xarxa de precedències contemplada a la planificació és coherent amb
l'obra a executar i denota un excel·lent coneixement de l'obra .

4,50
Coherència en l'assignació de pressupostos (0-5)
L'assignació de pressupostos és molt detallada i coherent amb l’obra a
executar.

15,50
8,00
7,50

11,50

Sistema de gestió (0-5)
Revisió estudi seguretat i salut (0-3)
Anàlisi situacions emergència (0-3)
Sistemes de participació (0-3)

4,50
2,50
2,50
2,00

Inversió programa mediambiental (0-7)
Aportació de millores tecnològiques (0-4)

6,50
1,00

82,00

VALORACIÓ TÈCNICA

8,00
Propostes de mesures de gestió dels productes (0-9)
Descripció exhaustiva de les mesures de gestió dels productes i la seva
relació amb el pla d'assegurament de la qualitat i el mediambient.

7,50
Sistemàtica de gestió de qualitat i mediambient (0-8)
Descripció molt detallada i adaptada a l’obra del procés de gestió de
qualitat i mediambient de l'obra. El sistema descrit està acreditat per un
sistema de certificació extern.
ISO 9001 i ISO 14001

4,50
Sistema de gestió de la prevenció i la seguretat a obra (0-5)
Molt àmplia descripció adaptada a l'obra del sistema de gestió de la
prevenció i la seguretat a l'obra. El sistema descrit està acreditat per un
sistema de certificació extern.

4,50
Estudi del procés constructiu (0-5)
Procés constructiu descrit de manera molt entenedora, exhaustiva i
plenament adaptat a l'obra.
2,50
Revisió de l'estudi de seguretat (0-3)
El licitador ha revisat molt acuradament l'estudi de seguretat detectant
aspectes que caldria tenir en compte en el Pla de seguretat i salut.
3,50
Millores i avantatges en el procés constructiu (0-5)
Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu
nombre són de notable interès.
2,50
Anàlisi de situacions d'emergència (0-3)
S'analitzen les possibles situacions d'emergència. L'anàlisi s'adapta a
l'obra objecte de licitació.

Interessants: Pintura acrílica després capa de trànsit. Malla d'acer als
paviments de formigó.
Altres: Dos equips d'aglomerat. Barreres anti-arrels. Tractament
antigraffiti fanals. Sistema Ferrophon de detecció de serveis.

3,50
Minimització de les afeccions al trànsit. (0-5)
Proposa mesures addicionals a les del projecte que són d'elevat interès

Sistemes de participació del personal del contractista (0-3)
Es descriuen sistemes de participació de manera genèrica.

2,00

Plànols amb cartelleria fases constructives
Estructura organitzativa de l'equip humà (0-10)
Estructura adequada especificant dedicacions.

10,00

5,00
Qualitat de les propostes d'execució (0-5)
Es detallen propostes concretes de subcontractació i s’adjunta
compromís dels subcontractistes, per al 100% dels capítols objecte de
subcontractació especificats a la separata.

Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats (0-4)
Disposa dels préstecs necesaris. No són necessaris els abocadors.

2,00

6,50
Inversió en costos indirectes de mesures ambientals (0-7)
Es detallen exhaustivament els recursos humans i físics emprats i es
quantifica la inversió total .

1,00
Aportació de millores tecnològiques (0-4)
Les millores tecnològiques o els productes de la política de l’empresa en
R+D+i que s'aporten, atenent al seu contingut i al seu nombre, són d’un
interès limitat.
Mètodes experimentals detecció SSAA, drons, etc.

Observacions generals
Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)
Disposa d’instal·lacions pròpies a més de 50 km de l'obra.

1,00

Central a Balenyà.
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Descripció Reforçament. Millora de les característiques superficials i obres complementàries a la
carretera B-204 del PK 1+110 al PK 4+230. Tram: Viladecans - el Prat de Llobregat

Empresa

VALORACIÓ DE L'OFERTA

Licitació Execució de les obres

Rogasa Construcciones y Contratas, SAU

Programació treballs memòria constructiva(0-58)

47,00 Memòria de seguretat i salut (0-14)

Pla de treballs (0-20)
Memòria procés constructiu (0-15)
Estructura organitzativa (0-10)
Qualitat de les propostes execució (0-5)
Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats(0-4)
Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)

18,00
8,50
10,00
5,00
2,00
3,50

Pla assegurament qualitat medi ambient (0-17)
Propostes de mesures de gestió de productes (0-9)
Execució marc gestió qualitat i medi ambient (0-8)

9,00
Coherència del Pla de treballs (0-10)
El pla de treballs és ampli i coherent amb l'obra que s’ha d’executar i
denota un coneixement excel·lent de l'obra a realitzar.

4,50
Xarxa de precedències (0-5)
La xarxa de precedències contemplada a la planificació és coherent amb
l'obra a executar i denota un excel·lent coneixement de l'obra .

4,50
Coherència en l'assignació de pressupostos (0-5)
L'assignació de pressupostos és molt detallada i coherent amb l’obra a
executar.

Estudi del procés constructiu (0-5)
Procés constructiu descrit adequadament i adaptat a l'obra.

15,50
8,00
7,50

11,50

Sistema de gestió (0-5)
Revisió estudi seguretat i salut (0-3)
Anàlisi situacions emergència (0-3)
Sistemes de participació (0-3)

4,50
2,50
2,50
2,00

Inversió programa mediambiental (0-7)
Aportació de millores tecnològiques (0-4)

6,50
1,00

81,50

VALORACIÓ TÈCNICA

8,00
Propostes de mesures de gestió dels productes (0-9)
Descripció exhaustiva de les mesures de gestió dels productes i la seva
relació amb el pla d'assegurament de la qualitat i el mediambient.

7,50
Sistemàtica de gestió de qualitat i mediambient (0-8)
Descripció molt detallada i adaptada a l’obra del procés de gestió de
qualitat i mediambient de l'obra. El sistema descrit està acreditat per un
sistema de certificació extern.
ISO 9001 I ISO 14001

4,50
Sistema de gestió de la prevenció i la seguretat a obra (0-5)
Molt àmplia descripció adaptada a l'obra del sistema de gestió de la
prevenció i la seguretat a l'obra. El sistema descrit està acreditat per un
sistema de certificació extern.

3,00

2,50
Revisió de l'estudi de seguretat (0-3)
El licitador ha revisat molt acuradament l'estudi de seguretat detectant
aspectes que caldria tenir en compte en el Pla de seguretat i salut.
3,00
Millores i avantatges en el procés constructiu (0-5)
Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu
nombre són d'interés limitat.
Altres: Taulons per subjecció d'arbres, reutilització de demolicions, equip
d'aglomerat de recanvi, gestió.

2,50
Minimització de les afeccions al trànsit. (0-5)
Proposa mesures addicionals a les del projecte que són d'interès limitat

2,50
Anàlisi de situacions d'emergència (0-3)
S'analitzen les possibles situacions d'emergència. L'anàlisi s'adapta a
l'obra objecte de licitació.

Sistemes de participació del personal del contractista (0-3)
Es descriuen sistemes de participació de manera genèrica.

2,00

Afectacions al trànsit en el marc de la Instrucció de Carreteres 8.3.
Estructura organitzativa de l'equip humà (0-10)
Estructura adequada especificant dedicacions.

10,00

5,00
Qualitat de les propostes d'execució (0-5)
Es detallen propostes concretes de subcontractació i s’adjunta
compromís dels subcontractistes, per al 100% dels capítols objecte de
subcontractació especificats a la separata.

Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats (0-4)
Disposa dels préstecs necesaris. No són necessaris els abocadors.

2,00

6,50
Inversió en costos indirectes de mesures ambientals (0-7)
Es detallen exhaustivament els recursos humans i físics emprats i es
quantifica la inversió total .

1,00
Aportació de millores tecnològiques (0-4)
Les millores tecnològiques o els productes de la política de l’empresa en
R+D+i que s'aporten, atenent al seu contingut i al seu nombre, són d’un
interès limitat.
Macrofibres sintètiques en paviments de formigó, BIM, etc

Observacions generals
3,50
Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)
Disposa d’instal·lacions pròpies properes a l’obra a menys de 10 km
Planta de formigó a Sant Boi del Llobregat.
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Descripció Reforçament. Millora de les característiques superficials i obres complementàries a la
carretera B-204 del PK 1+110 al PK 4+230. Tram: Viladecans - el Prat de Llobregat

Empresa

VALORACIÓ DE L'OFERTA

Licitació Execució de les obres

Agustí i Masoliver, SA

Programació treballs memòria constructiva(0-58)

47,50 Memòria de seguretat i salut (0-14)

Pla de treballs (0-20)
Memòria procés constructiu (0-15)
Estructura organitzativa (0-10)
Qualitat de les propostes execució (0-5)
Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats(0-4)
Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)

18,00
10,50
10,00
5,00
2,00
2,00

Pla assegurament qualitat medi ambient (0-17)
Propostes de mesures de gestió de productes (0-9)
Execució marc gestió qualitat i medi ambient (0-8)

9,00
Coherència del Pla de treballs (0-10)
El pla de treballs és ampli i coherent amb l'obra que s’ha d’executar i
denota un coneixement excel·lent de l'obra a realitzar.

4,50
Xarxa de precedències (0-5)
La xarxa de precedències contemplada a la planificació és coherent amb
l'obra a executar i denota un excel·lent coneixement de l'obra .

4,50
Coherència en l'assignació de pressupostos (0-5)
L'assignació de pressupostos és molt detallada i coherent amb l’obra a
executar.

15,50
8,00
7,50

10,50

Sistema de gestió (0-5)
Revisió estudi seguretat i salut (0-3)
Anàlisi situacions emergència (0-3)
Sistemes de participació (0-3)

3,50
2,50
2,50
2,00

Inversió programa mediambiental (0-7)
Aportació de millores tecnològiques (0-4)

6,50
1,00

81,00

VALORACIÓ TÈCNICA

8,00
Propostes de mesures de gestió dels productes (0-9)
Descripció exhaustiva de les mesures de gestió dels productes i la seva
relació amb el pla d'assegurament de la qualitat i el mediambient.

7,50
Sistemàtica de gestió de qualitat i mediambient (0-8)
Descripció molt detallada i adaptada a l’obra del procés de gestió de
qualitat i mediambient de l'obra. El sistema descrit està acreditat per un
sistema de certificació extern.
ISO 9001 i ISO 14001

3,50
Sistema de gestió de la prevenció i la seguretat a obra (0-5)
Molt àmplia descripció adaptada a l'obra del sistema de gestió de la
prevenció i la seguretat a l'obra. No s'aporta acreditació certificada per
organisme extern.

4,50
Estudi del procés constructiu (0-5)
Procés constructiu descrit de manera molt entenedora, exhaustiva i
plenament adaptat a l'obra.
2,50
Revisió de l'estudi de seguretat (0-3)
El licitador ha revisat molt acuradament l'estudi de seguretat detectant
aspectes que caldria tenir en compte en el Pla de seguretat i salut.
3,50
Millores i avantatges en el procés constructiu (0-5)
Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu
nombre són de notable interès.
2,50
Anàlisi de situacions d'emergència (0-3)
S'analitzen les possibles situacions d'emergència. L'anàlisi s'adapta a
l'obra objecte de licitació.

Interessants: Geomalla Tencate reforç d'esglaons aglomerat. Pintat
provisional després capa de trànsit.
Altres: Dos equips d'aglomerat per evitar junta longitudinal.

2,50
Minimització de les afeccions al trànsit. (0-5)
Proposa mesures addicionals a les del projecte que són d'interès limitat

Sistemes de participació del personal del contractista (0-3)
Es descriuen sistemes de participació de manera genèrica.

2,00

Afectacions al trànsit en el marc de la Instrucció de Carreteres 8.3.
Estructura organitzativa de l'equip humà (0-10)
Estructura adequada especificant dedicacions.

10,00

5,00
Qualitat de les propostes d'execució (0-5)
Es detallen propostes concretes de subcontractació i s’adjunta
compromís dels subcontractistes, per al 100% dels capítols objecte de
subcontractació especificats a la separata.

Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats (0-4)
Disposa dels préstecs necesaris. No són necessaris els abocadors.

2,00

6,50
Inversió en costos indirectes de mesures ambientals (0-7)
Es detallen exhaustivament els recursos humans i físics emprats i es
quantifica la inversió total .

1,00
Aportació de millores tecnològiques (0-4)
Les millores tecnològiques o els productes de la política de l’empresa en
R+D+i que s'aporten, atenent al seu contingut i al seu nombre, són d’un
interès limitat.
Planta Intrame de reciclat en calent. Incorporació de fibres de cel·lulosa
a mescles asfàltiques. Aspiració de pols en talladora-fresadora, etc.
Observacions generals

Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)
Disposa d’instal·lacions pròpies properes a l’obra, entre 10 i 50 km

2,00

Disposa d’instal·lacions pròpies properes a l’obra, entre 25 i 40 km
Planta MBC a Sant Fost de Campsentelles
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Descripció Reforçament. Millora de les característiques superficials i obres complementàries a la
carretera B-204 del PK 1+110 al PK 4+230. Tram: Viladecans - el Prat de Llobregat

Empresa

VALORACIÓ DE L'OFERTA

Licitació Execució de les obres

Pasquina, SA

Programació treballs memòria constructiva(0-58)

45,50 Memòria de seguretat i salut (0-14)

Pla de treballs (0-20)
Memòria procés constructiu (0-15)
Estructura organitzativa (0-10)
Qualitat de les propostes execució (0-5)
Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats(0-4)
Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)

18,00
11,50
10,00
5,00
0,00
1,00

Pla assegurament qualitat medi ambient (0-17)
Propostes de mesures de gestió de productes (0-9)
Execució marc gestió qualitat i medi ambient (0-8)

9,00
Coherència del Pla de treballs (0-10)
El pla de treballs és ampli i coherent amb l'obra que s’ha d’executar i
denota un coneixement excel·lent de l'obra a realitzar.

4,50
Xarxa de precedències (0-5)
La xarxa de precedències contemplada a la planificació és coherent amb
l'obra a executar i denota un excel·lent coneixement de l'obra .

4,50
Coherència en l'assignació de pressupostos (0-5)
L'assignació de pressupostos és molt detallada i coherent amb l’obra a
executar.

15,50
8,00
7,50

11,50

Sistema de gestió (0-5)
Revisió estudi seguretat i salut (0-3)
Anàlisi situacions emergència (0-3)
Sistemes de participació (0-3)

4,50
2,50
2,50
2,00

Inversió programa mediambiental (0-7)
Aportació de millores tecnològiques (0-4)

6,50
1,00

80,00

VALORACIÓ TÈCNICA

8,00
Propostes de mesures de gestió dels productes (0-9)
Descripció exhaustiva de les mesures de gestió dels productes i la seva
relació amb el pla d'assegurament de la qualitat i el mediambient.

7,50
Sistemàtica de gestió de qualitat i mediambient (0-8)
Descripció molt detallada i adaptada a l’obra del procés de gestió de
qualitat i mediambient de l'obra. El sistema descrit està acreditat per un
sistema de certificació extern.
ISO 9001 I ISO 14001

4,50
Sistema de gestió de la prevenció i la seguretat a obra (0-5)
Molt àmplia descripció adaptada a l'obra del sistema de gestió de la
prevenció i la seguretat a l'obra. El sistema descrit està acreditat per un
sistema de certificació extern.

4,50
Estudi del procés constructiu (0-5)
Procés constructiu descrit de manera molt entenedora, exhaustiva i
plenament adaptat a l'obra.
2,50
Revisió de l'estudi de seguretat (0-3)
El licitador ha revisat molt acuradament l'estudi de seguretat detectant
aspectes que caldria tenir en compte en el Pla de seguretat i salut.
3,50
Millores i avantatges en el procés constructiu (0-5)
Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu
nombre són de notable interès.
Interesants: Aglomerat/ formigonar dels accessos.
Altres: Col·locació de punts de llum provisionals. Ferm reciclat.Fresat de
línies provisionals.

3,50
Minimització de les afeccions al trànsit. (0-5)
Proposa mesures addicionals a les del projecte que són d'elevat interès

2,50
Anàlisi de situacions d'emergència (0-3)
S'analitzen les possibles situacions d'emergència. L'anàlisi s'adapta a
l'obra objecte de licitació.

Sistemes de participació del personal del contractista (0-3)
Es descriuen sistemes de participació de manera genèrica.

2,00

Plànols amb cartelleria de les fases constructives
Estructura organitzativa de l'equip humà (0-10)
Estructura adequada especificant dedicacions.

10,00

5,00
Qualitat de les propostes d'execució (0-5)
Es detallen propostes concretes de subcontractació i s’adjunta
compromís dels subcontractistes, per al 100% dels capítols objecte de
subcontractació especificats a la separata.

0,00
Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats (0-4)
No disposa dels préstecs necesaris. No són necessaris els abocadors.

6,50
Inversió en costos indirectes de mesures ambientals (0-7)
Es detallen exhaustivament els recursos humans i físics emprats i es
quantifica la inversió total .

1,00
Aportació de millores tecnològiques (0-4)
Les millores tecnològiques o els productes de la política de l’empresa en
R+D+i que s'aporten, atenent al seu contingut i al seu nombre, són d’un
interès limitat.
GPS, cunetadora, estabilització enzimàtica.

Observacions generals
Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)
Disposa d’instal·lacions pròpies a més de 50 km de l'obra.

1,00

Planta a Castellbell el Vilar.
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Descripció Reforçament. Millora de les característiques superficials i obres complementàries a la
carretera B-204 del PK 1+110 al PK 4+230. Tram: Viladecans - el Prat de Llobregat

Empresa

VALORACIÓ DE L'OFERTA

Licitació Execució de les obres

Benito Arnó e Hijos, SAU

Programació treballs memòria constructiva(0-58)

47,50 Memòria de seguretat i salut (0-14)

Pla de treballs (0-20)
Memòria procés constructiu (0-15)
Estructura organitzativa (0-10)
Qualitat de les propostes execució (0-5)
Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats(0-4)
Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)

18,00
10,00
10,00
5,00
2,00
2,50

Pla assegurament qualitat medi ambient (0-17)
Propostes de mesures de gestió de productes (0-9)
Execució marc gestió qualitat i medi ambient (0-8)

9,00
Coherència del Pla de treballs (0-10)
El pla de treballs és ampli i coherent amb l'obra que s’ha d’executar i
denota un coneixement excel·lent de l'obra a realitzar.

4,50
Xarxa de precedències (0-5)
La xarxa de precedències contemplada a la planificació és coherent amb
l'obra a executar i denota un excel·lent coneixement de l'obra .

4,50
Coherència en l'assignació de pressupostos (0-5)
L'assignació de pressupostos és molt detallada i coherent amb l’obra a
executar.

12,00
8,00
4,00

11,50

Sistema de gestió (0-5)
Revisió estudi seguretat i salut (0-3)
Anàlisi situacions emergència (0-3)
Sistemes de participació (0-3)

4,50
2,50
2,50
2,00

Inversió programa mediambiental (0-7)
Aportació de millores tecnològiques (0-4)

6,50
1,00

78,50

VALORACIÓ TÈCNICA

8,00
Propostes de mesures de gestió dels productes (0-9)
Descripció exhaustiva de les mesures de gestió dels productes i la seva
relació amb el pla d'assegurament de la qualitat i el mediambient.

4,00
Sistemàtica de gestió de qualitat i mediambient (0-8)
Descripció genèrica del procés de gestió de qualitat i mediambient de
l'obra. El sistema descrit està acreditat per un sistema de certificació
extern.
ISO 9001 i ISO 14001

4,50
Sistema de gestió de la prevenció i la seguretat a obra (0-5)
Molt àmplia descripció adaptada a l'obra del sistema de gestió de la
prevenció i la seguretat a l'obra. El sistema descrit està acreditat per un
sistema de certificació extern.

4,50
Estudi del procés constructiu (0-5)
Procés constructiu descrit de manera molt entenedora, exhaustiva i
plenament adaptat a l'obra.
2,50
Revisió de l'estudi de seguretat (0-3)
El licitador ha revisat molt acuradament l'estudi de seguretat detectant
aspectes que caldria tenir en compte en el Pla de seguretat i salut.
3,50
Millores i avantatges en el procés constructiu (0-5)
Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu
nombre són de notable interès.
Interessants: Àrids que milloren el CRT.
Altres:Transfer. Pla de mobilitat.. Canvi capa de trànsit a BBTM11A BM3c.Reg d'adherència C60BP3TER per millorar la neteja de l'obra.

Minimització de les afeccions al trànsit. (0-5)
Compleix amb el previst al projecte i a la normativa vigent.

Estructura organitzativa de l'equip humà (0-10)
Estructura adequada especificant dedicacions.

2,00
Sistemes de participació del personal del contractista (0-3)
Es descriuen sistemes de participació de manera genèrica.

2,00

10,00

5,00
Qualitat de les propostes d'execució (0-5)
Es detallen propostes concretes de subcontractació i s’adjunta
compromís dels subcontractistes, per al 100% dels capítols objecte de
subcontractació especificats a la separata.

Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats (0-4)
Disposa dels préstecs necesaris. No són necessaris els abocadors.

2,50
Anàlisi de situacions d'emergència (0-3)
S'analitzen les possibles situacions d'emergència. L'anàlisi s'adapta a
l'obra objecte de licitació.

2,00

6,50
Inversió en costos indirectes de mesures ambientals (0-7)
Es detallen exhaustivament els recursos humans i físics emprats i es
quantifica la inversió total .

1,00
Aportació de millores tecnològiques (0-4)
Les millores tecnològiques o els productes de la política de l’empresa en
R+D+i que s'aporten, atenent al seu contingut i al seu nombre, són d’un
interès limitat.
Estabilització de sols. Fabricació de terra ciment i grava amb materials
alternatius. Etc
Observacions generals

Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)
Disposa d’instal·lacions pròpies properes a l’obra, entre 10 i 50 km

2,50

Disposa d’instal·lacions pròpies properes a l’obra, entre 10 i 25 km.
Oficines Barcelona.
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Descripció Reforçament. Millora de les característiques superficials i obres complementàries a la
carretera B-204 del PK 1+110 al PK 4+230. Tram: Viladecans - el Prat de Llobregat

Empresa

VALORACIÓ DE L'OFERTA

Licitació Execució de les obres

Eiffage Infraestructuras, SA

Programació treballs memòria constructiva(0-58)

48,00 Memòria de seguretat i salut (0-14)

Pla de treballs (0-20)
Memòria procés constructiu (0-15)
Estructura organitzativa (0-10)
Qualitat de les propostes execució (0-5)
Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats(0-4)
Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)

18,00
10,50
10,00
5,00
2,00
2,50

Pla assegurament qualitat medi ambient (0-17)
Propostes de mesures de gestió de productes (0-9)
Execució marc gestió qualitat i medi ambient (0-8)

9,00
Coherència del Pla de treballs (0-10)
El pla de treballs és ampli i coherent amb l'obra que s’ha d’executar i
denota un coneixement excel·lent de l'obra a realitzar.

4,50
Xarxa de precedències (0-5)
La xarxa de precedències contemplada a la planificació és coherent amb
l'obra a executar i denota un excel·lent coneixement de l'obra .

4,50
Coherència en l'assignació de pressupostos (0-5)
L'assignació de pressupostos és molt detallada i coherent amb l’obra a
executar.

12,00
8,00
4,00

11,00

Sistema de gestió (0-5)
Revisió estudi seguretat i salut (0-3)
Anàlisi situacions emergència (0-3)
Sistemes de participació (0-3)

4,50
2,50
2,00
2,00

Inversió programa mediambiental (0-7)
Aportació de millores tecnològiques (0-4)

6,50
1,00

78,50

VALORACIÓ TÈCNICA

8,00
Propostes de mesures de gestió dels productes (0-9)
Descripció exhaustiva de les mesures de gestió dels productes i la seva
relació amb el pla d'assegurament de la qualitat i el mediambient.

4,00
Sistemàtica de gestió de qualitat i mediambient (0-8)
Descripció genèrica del procés de gestió de qualitat i mediambient de
l'obra. El sistema descrit està acreditat per un sistema de certificació
extern.
ISO 9001 i ISO 14001

4,50
Sistema de gestió de la prevenció i la seguretat a obra (0-5)
Molt àmplia descripció adaptada a l'obra del sistema de gestió de la
prevenció i la seguretat a l'obra. El sistema descrit està acreditat per un
sistema de certificació extern.

4,50
Estudi del procés constructiu (0-5)
Procés constructiu descrit de manera molt entenedora, exhaustiva i
plenament adaptat a l'obra.
2,50
Revisió de l'estudi de seguretat (0-3)
El licitador ha revisat molt acuradament l'estudi de seguretat detectant
aspectes que caldria tenir en compte en el Pla de seguretat i salut.
3,50
Millores i avantatges en el procés constructiu (0-5)
Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu
nombre són de notable interès.
2,00
Anàlisi de situacions d'emergència (0-3)
S'analitzen les possibles situacions d'emergència de manera genèrica.

Interessants: Betum amb fibres.Segellat d'esquerdes, fressats, abans
capa de trànsit.
Altres: Utilització de material de fressat per MBC.

2,50
Minimització de les afeccions al trànsit. (0-5)
Proposa mesures addicionals a les del projecte que són d'interès limitat

Sistemes de participació del personal del contractista (0-3)
Es descriuen sistemes de participació de manera genèrica.

2,00

Afectacions al trànsit en el marc de la Instrucció de Carreteres 8.3.
Estructura organitzativa de l'equip humà (0-10)
Estructura adequada especificant dedicacions.

10,00

5,00
Qualitat de les propostes d'execució (0-5)
Es detallen propostes concretes de subcontractació i s’adjunta
compromís dels subcontractistes, per al 100% dels capítols objecte de
subcontractació especificats a la separata.

Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats (0-4)
Disposa dels préstecs necesaris. No són necessaris els abocadors.

2,00

6,50
Inversió en costos indirectes de mesures ambientals (0-7)
Es detallen exhaustivament els recursos humans i físics emprats i es
quantifica la inversió total .

1,00
Aportació de millores tecnològiques (0-4)
Les millores tecnològiques o els productes de la política de l’empresa en
R+D+i que s'aporten, atenent al seu contingut i al seu nombre, són d’un
interès limitat.
MBC a baixa temperatura, Utilització de pols de cautxú, etc

Observacions generals
Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)
Disposa d’instal·lacions pròpies properes a l’obra, entre 10 i 50 km

2,50

Disposa d’instal·lacions pròpies properes a l’obra, entre 10 i 25 km
Planta de MBC a Cervelló.
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Descripció Reforçament. Millora de les característiques superficials i obres complementàries a la
carretera B-204 del PK 1+110 al PK 4+230. Tram: Viladecans - el Prat de Llobregat

Empresa

VALORACIÓ DE L'OFERTA

Licitació Execució de les obres

M. y J. Gruas, SA

Programació treballs memòria constructiva(0-58)

45,50 Memòria de seguretat i salut (0-14)

Pla de treballs (0-20)
Memòria procés constructiu (0-15)
Estructura organitzativa (0-10)
Qualitat de les propostes execució (0-5)
Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats(0-4)
Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)

18,00
9,50
10,00
5,00
2,00
1,00

Pla assegurament qualitat medi ambient (0-17)
Propostes de mesures de gestió de productes (0-9)
Execució marc gestió qualitat i medi ambient (0-8)

9,00
Coherència del Pla de treballs (0-10)
El pla de treballs és ampli i coherent amb l'obra que s’ha d’executar i
denota un coneixement excel·lent de l'obra a realitzar.

4,50
Xarxa de precedències (0-5)
La xarxa de precedències contemplada a la planificació és coherent amb
l'obra a executar i denota un excel·lent coneixement de l'obra .

4,50
Coherència en l'assignació de pressupostos (0-5)
L'assignació de pressupostos és molt detallada i coherent amb l’obra a
executar.

12,00
8,00
4,00

11,50

Sistema de gestió (0-5)
Revisió estudi seguretat i salut (0-3)
Anàlisi situacions emergència (0-3)
Sistemes de participació (0-3)

4,50
2,50
2,50
2,00

Inversió programa mediambiental (0-7)
Aportació de millores tecnològiques (0-4)

6,50
1,00

76,50

VALORACIÓ TÈCNICA

8,00
Propostes de mesures de gestió dels productes (0-9)
Descripció exhaustiva de les mesures de gestió dels productes i la seva
relació amb el pla d'assegurament de la qualitat i el mediambient.

4,00
Sistemàtica de gestió de qualitat i mediambient (0-8)
Descripció genèrica del procés de gestió de qualitat i mediambient de
l'obra. El sistema descrit està acreditat per un sistema de certificació
extern.
ISO 9001 I ISO 14001

4,50
Sistema de gestió de la prevenció i la seguretat a obra (0-5)
Molt àmplia descripció adaptada a l'obra del sistema de gestió de la
prevenció i la seguretat a l'obra. El sistema descrit està acreditat per un
sistema de certificació extern.

4,50
Estudi del procés constructiu (0-5)
Procés constructiu descrit de manera molt entenedora, exhaustiva i
plenament adaptat a l'obra.
2,50
Revisió de l'estudi de seguretat (0-3)
El licitador ha revisat molt acuradament l'estudi de seguretat detectant
aspectes que caldria tenir en compte en el Pla de seguretat i salut.
3,00
Millores i avantatges en el procés constructiu (0-5)
Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu
nombre són d'interés limitat.
2,50
Anàlisi de situacions d'emergència (0-3)
S'analitzen les possibles situacions d'emergència. L'anàlisi s'adapta a
l'obra objecte de licitació.

Altres: Canvi de tubs de formigó per PEAD. Ús de líquid de curat.
Tractament antigraffiti fanals.

Minimització de les afeccions al trànsit. (0-5)
Compleix amb el previst al projecte i a la normativa vigent.

Estructura organitzativa de l'equip humà (0-10)
Estructura adequada especificant dedicacions.

2,00
Sistemes de participació del personal del contractista (0-3)
Es descriuen sistemes de participació de manera genèrica.

10,00

5,00
Qualitat de les propostes d'execució (0-5)
Es detallen propostes concretes de subcontractació i s’adjunta
compromís dels subcontractistes, per al 100% dels capítols objecte de
subcontractació especificats a la separata.

Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats (0-4)
Disposa dels préstecs necesaris. No són necessaris els abocadors.

2,00

2,00

6,50
Inversió en costos indirectes de mesures ambientals (0-7)
Es detallen exhaustivament els recursos humans i físics emprats i es
quantifica la inversió total .

1,00
Aportació de millores tecnològiques (0-4)
Les millores tecnològiques o els productes de la política de l’empresa en
R+D+i que s'aporten, atenent al seu contingut i al seu nombre, són d’un
interès limitat.
BIM, Àrids reciclats. Etc.

Observacions generals
Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)
Disposa d’instal·lacions pròpies a més de 50 km de l'obra.

1,00

Planta de MBC al Pla de Santa Maria.
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Descripció Reforçament. Millora de les característiques superficials i obres complementàries a la
carretera B-204 del PK 1+110 al PK 4+230. Tram: Viladecans - el Prat de Llobregat

Empresa

VALORACIÓ DE L'OFERTA

Licitació Execució de les obres

Firtec, SAU & Sorigué, SAU (UTE)

Programació treballs memòria constructiva(0-58)

40,00 Memòria de seguretat i salut (0-14)

Pla de treballs (0-20)
Memòria procés constructiu (0-15)
Estructura organitzativa (0-10)
Qualitat de les propostes execució (0-5)
Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats(0-4)
Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)

18,00
5,00
8,00
5,00
2,00
2,00

Pla assegurament qualitat medi ambient (0-17)
Propostes de mesures de gestió de productes (0-9)
Execució marc gestió qualitat i medi ambient (0-8)

9,00
Coherència del Pla de treballs (0-10)
El pla de treballs és ampli i coherent amb l'obra que s’ha d’executar i
denota un coneixement excel·lent de l'obra a realitzar.

4,50
Xarxa de precedències (0-5)
La xarxa de precedències contemplada a la planificació és coherent amb
l'obra a executar i denota un excel·lent coneixement de l'obra .

4,50
Coherència en l'assignació de pressupostos (0-5)
L'assignació de pressupostos és molt detallada i coherent amb l’obra a
executar.

Estudi del procés constructiu (0-5)
Procés constructiu descrit adequadament i adaptat a l'obra.

14,50
8,00
6,50

11,50

Sistema de gestió (0-5)
Revisió estudi seguretat i salut (0-3)
Anàlisi situacions emergència (0-3)
Sistemes de participació (0-3)

4,50
2,50
2,50
2,00

Inversió programa mediambiental (0-7)
Aportació de millores tecnològiques (0-4)

6,50
1,00

73,50

VALORACIÓ TÈCNICA

8,00
Propostes de mesures de gestió dels productes (0-9)
Descripció exhaustiva de les mesures de gestió dels productes i la seva
relació amb el pla d'assegurament de la qualitat i el mediambient.

6,50
Sistemàtica de gestió de qualitat i mediambient (0-8)
Descripció molt detallada i adaptada a l’obra del procés de gestió de
qualitat i mediambient de l'obra. El sistema descrit està acreditat
parcialment per un sistema de certificació extern.
ISO 14001

4,50
Sistema de gestió de la prevenció i la seguretat a obra (0-5)
Molt àmplia descripció adaptada a l'obra del sistema de gestió de la
prevenció i la seguretat a l'obra. El sistema descrit està acreditat per un
sistema de certificació extern.

3,00

2,50
Revisió de l'estudi de seguretat (0-3)
El licitador ha revisat molt acuradament l'estudi de seguretat detectant
aspectes que caldria tenir en compte en el Pla de seguretat i salut.
Millores i avantatges en el procés constructiu (0-5)
No es relacionen millores i avantatges en el procés constructiu.

0,00

2,50
Anàlisi de situacions d'emergència (0-3)
S'analitzen les possibles situacions d'emergència. L'anàlisi s'adapta a
l'obra objecte de licitació.

Minimització de les afeccions al trànsit. (0-5)
Compleix amb el previst al projecte i a la normativa vigent.

2,00

Estructura organitzativa de l'equip humà (0-10)
Estructura adequada sense especificar dedicacions

8,00

Sistemes de participació del personal del contractista (0-3)
Es descriuen sistemes de participació de manera genèrica.

5,00
Qualitat de les propostes d'execució (0-5)
Es detallen propostes concretes de subcontractació i s’adjunta
compromís dels subcontractistes, per al 100% dels capítols objecte de
subcontractació especificats a la separata.

Disponibilitat de préstecs i/o abocadors autoritzats (0-4)
Disposa dels préstecs necesaris. No són necessaris els abocadors.

2,00

2,00

6,50
Inversió en costos indirectes de mesures ambientals (0-7)
Es detallen exhaustivament els recursos humans i físics emprats i es
quantifica la inversió total .

1,00
Aportació de millores tecnològiques (0-4)
Les millores tecnològiques o els productes de la política de l’empresa en
R+D+i que s'aporten, atenent al seu contingut i al seu nombre, són d’un
interès limitat.
Asfalt d'alta resistència. Rugofir. Etc

Observacions generals
Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos (0-4)
Disposa d’instal·lacions pròpies properes a l’obra, entre 10 i 50 km

2,00

Disposa d’instal·lacions pròpies properes a l’obra, entre 25 i 40 km.
Planta MBC Barberà del Vallés
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