Mobilitat i Infraestructures – Ecologia Urbana
Direcció d’infraestructures i Espai Urbà
Departament Grans Infraestructures

INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
AVALUABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR DE LES OFERTES
PRESENTADES

EXPEDIENT

ACTUACIÓ

CONTRACTE

Servei de redacció dels projectes executius de les actuacions
20200240

d'adaptació dels túnels de Vila Olímpica, Borràs i Pedralbes i

20001086

instal∙lacions associades a la instrucció tècnica de túnels, amb
mesures de contractació pública sostenible

La Mesa de Contractació de l’expedient de referència en sessió de data 16 de març de 2021 realitza
l’obertura del sobre A de les empreses presentades:

LOT 1
LICITADOR
1

UTE INSE RAIL, S.L. SEOPRIM

2

UTE TEKIA SGS

3

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL

4
5

UTE BAC ‐ GEOCONSULT
META ENGINEERING, S.A.

6

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U.

LOT 2
LICITADOR
1

UTE INSE RAIL, S.L. SEOPRIM

2

UTE TEKIA SGS

3

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL

4

UTE BAC ‐ GEOCONSULT

5

META ENGINEERING, S.A.

6

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U.

En data 25 de març de 2021 la Mesa de Contractació realitza l’obertura del sobre A, i amb la
documentació presentada per cada licitació es procedeix a analitzar i valorar els diferents criteris de judici
de valor contemplats en el Plec i segons l’ordre establert en ell (apartat 1 de la clàusula 10).
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VALORACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT
JUDICI DE VALOR – LOT 1

1. Proposta d’execució i organització de les tasques descrites a la clàusula 7 del
PPT
Tal com s’indica en el apartat 1.1 de la clàusula 10 del plec administratiu, es valora organització de treball
presentada pel licitador on es faci una breu descripció de les tasques de gestió, seguiment i control que
considera més importants en relació a la descripció i identificació dels treballs a realitzar descrits a la
clàusula 7.

La valoració es fa d’acord amb el grau d’adequació de les diferents propostes a l’objectiu del contracte i la
puntuació s’atorgarà tenint en compte els següents paràmetres:
‐

Nivell de detall de la proposta

‐

Grau de coherència de la proposta

‐

Funcionalitat de la metodologia exposada

‐

Grau d’alineació amb les necessitats descrites

‐

Utilitat de la proposta per la millora de la prestació

Els paràmetres indicats anteriorment es valoren de conformitat amb el grau d’adequació a l’objecte del
contracte. No és valora la informació que es consideri supèrflua o innecessària per a la prestació objecte
del present contracte. La puntuació es realitza en base al que s’estableix en la següent taula en funció del
grau d’idoneïtat.

FUNCIONS

Aspectes a valorar en la proposta
Seguiment, control, coordinació i impuls de les
diferents activitats que s’inclouen en el projecte

Grau adequació al objectiu del contracte
Alt

Mitjà

baix

nul

1

0,6

0,3

0

1

0,6

0,3

0

Contextualització i identificació de les vies i nivells
Planificació,

d’interlocució que es tindrà amb els agents que

seguiment i

intervenen en el projecte: altres empreses

control de les

contractistes pels diferents lots, promotor,

actuacions

companyies subministradores, empreses o altres
administracions que puguin tenir relació
(contractacions externes, operadors municipals,
empreses concessionàries, etc.)
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Eines utilitzades per al seguiment de la planificació
del projecte
Detecció de camins crítics
Contingut informes seguiment a presentar davant
del grup de treball :proposta esquemàtica / maqueta
Gestió coordinació dels equips d’obra civil i
d’instal∙lacions
Metodologia convocatòria/seguiment de reunions

1

0,6

0,3

0

1

0,6

0,3

0

1

0,6

0,3

0

1

0,6

0,3

0

1

0,6

0,3

0

2

1,4

0,6

0

1,5

1

0,5

0

1,5

1

0,5

0

Comprensió dels d’objectius a assolir amb la
utilització de la metodologia BIM, les accions
conseqüents per assolir‐los i els lliurables a obtenir a
partir d’aquesta.
Coordinació
BIM

Definició del procés de definició del projecte, els
fluxos d’informació entre els diferents agents, els
requeriments i condicionants entre tasques, les fases
de treball i les fites d’entrega .
Gestió de la informació, formats d’entrega i control
de qualitat i comprovacions a realitzar sobre el
producte.

La puntuació màxima atorgable es de 12 punts.
A continuació és passa a descriure breument i per cada aspecte valorable la puntuació atorgada en cada
cas.
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1.1. UTE INSE RAIL, S.L. SEOPRIN
Organitza la seva proposta exposant la proposta d’execució i organització, diferenciant la mateixa en
diferents apartats: uns generals de proposta de gestió i gestió tècnica i altres mes centrats en les
diferentes fases (primera, anàlisi de solucions possibles, estudi de viabilitat, maqueta i projecte).

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:
Grau d'adequació

Valoració

Alt

1

Contextualització i identificació de les vies i nivells d’interlocució

No aporta

0

Eines utilitzades per al seguiment de la planificació del projecte

No aporta

0

Detecció de camins crítics

No aporta

0

Contingut informes seguiment a presentar davant del grup de treball

No aporta

0

Baix

0,3

Metodologia convocatòria/seguiment de reunions

No aporta

0

Comprensió dels d’objectius a assolir amb la utilització de la metodologia BIM

No aporta

0

Definició del procés de definició del projecte, fluxos d’informació, requeriments ...

No aporta

0

Baix

0,5

Seguiment, control, coordinació i impuls de les diferents activitats

Gestió coordinació dels equips d’obra civil i d’instal∙lacions

Gestió de la informació, formats d’entrega i control de qualitat i comprovacions

TOTAL:

1,8

Seguiment, control, coordinació i impuls de les diferents activitats:
Durant l’exposició de les diferents fases es determina quin seguiment i control es farà en les diferents
activitats.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Contextualització i identificació de les vies i nivells d’interlocució:
No es puntua la proposta ja que no ve desenvolupada a l’oferta i per tant es valora amb un grau
d’adequació nul.

Eines utilitzades per al seguiment de la planificació del projecte:
No es puntua la proposta ja que no ve desenvolupada a l’oferta i per tant es valora amb un grau
d’adequació nul.
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Detecció de camins crítics:
No es puntua la proposta ja que no ve desenvolupada a l’oferta i per tant es valora amb un grau
d’adequació nul.

Contingut informes seguiment a presentar davant del grup de treball:
No es puntua la proposta ja que no ve desenvolupada a l’oferta i per tant es valora amb un grau
d’adequació nul.

Gestió coordinació dels equips d’obra civil i d’instal•lacions:
A la proposta s’indica quins seran els mitjans humans dedicats a l’execució del projecte i l’organigrama
dels diferents equips de treball. Es proposa una eina de gestió de tasques (Omniplan) i es proposa la
realització de reunions de coordinació setmanals.
S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que el plantejament dels equips separa l’equip BIM
quan hauria d’estar integrat en la resta d’equips o en un nivell de coordinació.

Metodologia convocatòria/seguiment de reunions:
La proposta te un grau d’adequació nul ja que només reflecteix els requeriments mínims inclosos en el
PPT , sense aportar res a la proposta, per la qual cosa no es puntua.

Comprensió dels d’objectius a assolir amb la utilització de la metodologia BIM, les accions conseqüents
per assolir‐los i els lliurables a obtenir a partir d’aquesta:
La proposta te un grau d’adequació nul ja que no s'explica com es pretén assolir els objectius mitjançant
la metodologia BIM de forma específica per al projecte, per la qual cosa no es puntua.

Definició del procés de definició del projecte, els fluxos d’informació entre els diferents agents, els
requeriments i condicionants entre tasques, les fases de treball i les fites d’entrega:
La proposta te un grau d’adequació nul ja que no

s'aporta cap informació relativa al l’ús de la

metodologia segons les tasques específiques definides al projecte., per la qual cosa no es puntua.

Gestió de la informació, formats d’entrega i control de qualitat i comprovacions a realitzar sobre el
producte:
S'exposa que es farà servir un espai de compartició d'informació amb control de versions. Es fa esment a
formats d'entrega, i comprovacions geomètriques.
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S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que no s'indica específicament com es realitzaran
les comprovacions de qualitat indicades al PEB.
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1.2. UTE TEKIA SGS
Fa una explicació de la seva proposta organitzant‐la en diferents apartats que es corresponen amb
cadascun dels aspecte avaluables.

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:
Grau d'adequació

Valoració

Seguiment, control, coordinació i impuls de les diferents activitats

Alt

1

Contextualització i identificació de les vies i nivells d’interlocució

Alt

1

Eines utilitzades per al seguiment de la planificació del projecte

Alt

1

Detecció de camins crítics

Alt

1

Contingut informes seguiment a presentar davant del grup de treball

Alt

1

Gestió coordinació dels equips d’obra civil i d’instal∙lacions

Alt

1

Metodologia convocatòria/seguiment de reunions

Alt

1

No Aporta

0

Definició del procés de definició del projecte, fluxos d’informació, requeriments ...

Mitjà

1

Gestió de la informació, formats d’entrega i control de qualitat i comprovacions

Baix

0,5

Comprensió dels d’objectius a assolir amb la utilització de la metodologia BIM

TOTAL:

8,5

Seguiment, control, coordinació i impuls de les diferents activitats:
La proposta detalla els punts en els que es basarà separant les diferents accions a dur a terme agrupant‐
les en el seguiment del servei, el control de l’execució i la coordinació i impuls.

S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Contextualització i identificació de les vies i nivells d’interlocució:
Fa una exposició de les vies d’interlocució, proposant la realització de protocols en diferents casos i
identificant nombrosos actors que tindran un paper en el desenvolupament del projecte.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.
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Eines utilitzades per al seguiment de la planificació del projecte:
Es proposa la utilització del MS Project per al seguiment de la planificació i detalla com es farà el
seguiment i actualització del mateix. Es detalla per una banda com es s’establirà la planificació inicial i per
altra com es farà el seguiment de la mateixa.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Detecció de camins crítics:
A la proposta s’exposa la metodologia de seguiment/revisió dels camins crítics per a diferents fases de
l’execució del contracte (treballs de camp, elaboració d’estudi d’alternatives, elaboració del projecte bàsic
i redacció de projecte executiu).
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Contingut informes seguiment a presentar davant del grup de treball:
S’indica quins informes s’elaboraran (informe inicial, informes mensuals i informes a demanda) indicant el
contingut dels informes inicial i mensual. També s’ofereix una presentació resum del projecte en anglès
donat que el projecte rep finançament europeu.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Gestió coordinació dels equips d’obra civil i d’instal•lacions:
S’enumeren els fonaments de la coordinació entre els equips d’obra civil i d’instal∙lacions. Es proposa l’ús
de les eines (metodologia BIM) de detecció de conflictes (colisions) entre equips i infraestructures.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Metodologia convocatòria/seguiment de reunions:
Es proposa la metodologia de convocatòria de reunions tant de seguiment mensual com les no
periòdiques.
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S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Comprensió dels d’objectius a assolir amb la utilització de la metodologia BIM, les accions conseqüents
per assolir‐los i els lliurables a obtenir a partir d’aquesta:
No es puntua la proposta ja que s’indiquen uns objectius referenciats a la Universitat de Pensilvania que
no son els que s'indiquen al plec (OB 1 i OB2 del PEB) i per tant es valora amb un grau d’adequació nul.

Definició del procés de definició del projecte, els fluxos d’informació entre els diferents agents, els
requeriments i condicionants entre tasques, les fases de treball i les fites d’entrega:
A la proposta s'exposa un flux de treball BIM estàndard segons ISO.
S’atorga la puntuació de nivell mitjà a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats degut a que
manca especificar l'aplicació del flux de treball segons les tasques, agents i etapes definides en el plec
tècnic i els requeriments entre tasques i agents.

Gestió de la informació, formats d’entrega i control de qualitat i comprovacions a realitzar sobre el
producte:
A la proposta s'exposa que es farà servir un espai de compartició d'informació amb control de versions. Es
fa esment a formats d'entrega, i comprovacions geomètriques.
S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que no s'indica específicament com es realitzaran
les comprovacions de qualitat indicades al PEB.
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1.3. TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL
Fa una explicació de la seva proposta organitzant‐la en alguns dels apartats que es corresponen amb
cadascun dels aspecte avaluables.

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:
Grau d'adequació

Valoració

Seguiment, control, coordinació i impuls de les diferents activitats

Baix

0,3

Contextualització i identificació de les vies i nivells d’interlocució

Alt

1

Eines utilitzades per al seguiment de la planificació del projecte

Alt

1

Detecció de camins crítics

Nul

0

Contingut informes seguiment a presentar davant del grup de treball

Alt

1

Gestió coordinació dels equips d’obra civil i d’instal∙lacions

Nul

0

Metodologia convocatòria/seguiment de reunions

Nul

0

Comprensió dels d’objectius a assolir amb la utilització de la metodologia BIM

Baix

0,6

Definició del procés de definició del projecte, fluxos d’informació, requeriments ...

Mitjà

1

Gestió de la informació, formats d’entrega i control de qualitat i comprovacions

Baix

0,5

TOTAL:

5,4

Seguiment, control, coordinació i impuls de les diferents activitats:
Es presenta una organització de l'equip adaptada a les successives etapes del contracte (estudi de
viabilitat, redacció de projecte i lliurament final), mantenint sempre una estructura bàsica.
S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que la major part de la proposta exposa les tasques
a portar a terme ja descrites al PPT i no es desenvolupa la metodologia a realitzar per portar a terme la
coordinació i impuls de les activitats

Contextualització i identificació de les vies i nivells d’interlocució:
S’identifiquen els possibles interlocutors en el desenvolupament del projecte i per quines vies
s’interlocutarà amb els mateixos.
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S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Eines utilitzades per al seguiment de la planificació del projecte:
Es proposa com a eina bàsica per al seguiment de la planificació del projecte el Diagrama de Gantt o
Cronograma realitzat mitjançant l'eina de programari MS Project. També es proposa utilitzar l'eina de
gestió de projectes Trello, que permet definir tasques, prioritzar‐les.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Detecció de camins crítics:
No es puntua la proposta ja que no ve desenvolupada la detecció de camins crítics i la seva gestió a
l’oferta i per tant es valora amb un grau d’adequació nul.

Contingut informes seguiment a presentar davant del grup de treball:
Es proposa la realització d’un informe mensual reportant l'avanç dels treballs, previ a la reunió de
seguiment, 1 informe al final de cadascuna de les fases del projecte i altres informes a petició de DGI.
També es fa una proposta esquemàtica del contingut.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Gestió coordinació dels equips d’obra civil i d’instal∙lacions:
No es puntua la proposta ja que no ve desenvolupada la gestió coordinació dels equips d’obra civil i
d’instal∙lacions a l’oferta i per tant es valora amb un grau d’adequació nul.

Metodologia convocatòria/seguiment de reunions:
No es puntua la proposta ja que no ve desenvolupada la metodologia per a la convocatòria i seguiment de
reunions a l’oferta i per tant es valora amb un grau d’adequació nul.

Comprensió dels d’objectius a assolir amb la utilització de la metodologia BIM, les accions conseqüents
per assolir‐los i els lliurables a obtenir a partir d’aquesta:
S'indica l’ús de models de dades BIM des d'on obtenir visualitzacions 3D i extreure taules de registres.
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S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que no s'especifica com satisfaran aquestes dades
cada un dels objectius i accions específics indicats al plec.

Definició del procés de definició del projecte, els fluxos d’informació entre els diferents agents, els
requeriments i condicionants entre tasques, les fases de treball i les fites d’entrega:
La proposta és una taula amb l’ús que es donarà als models de dades per a cada fase.
S’atorga la puntuació de nivell mitjà a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats degut a que
manca la identificació dels possibles intercanvis d'informació entre els agents identificats al plec, els
requeriments d’informació i condicionants..

Gestió de la informació, formats d’entrega i control de qualitat i comprovacions a realitzar sobre el
producte:
La proposta exposa que es farà servir un espai de compartició d'informació amb control de versions. Es fa
esment a formats d'entrega, i comprovacions geomètriques.
S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que no s'indica específicament com es realitzaran
les comprovacions de qualitat indicades al PEB.

13 /115

1.4. UTE BAC ‐ GEOCONSULT
Fa una explicació de la seva proposta organitzant‐la en diferents apartats que es corresponen amb
cadascun dels aspecte avaluables.

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:
Grau d'adequació

Valoració

Seguiment, control, coordinació i impuls de les diferents activitats

Baix

0,3

Contextualització i identificació de les vies i nivells d’interlocució

Baix

0,3

Eines utilitzades per al seguiment de la planificació del projecte

Alt

1

Detecció de camins crítics

Alt

1

Contingut informes seguiment a presentar davant del grup de treball

Alt

1

Gestió coordinació dels equips d’obra civil i d’instal∙lacions

Baix

0,3

Metodologia convocatòria/seguiment de reunions

Alt

1

Comprensió dels d’objectius a assolir amb la utilització de la metodologia BIM

Alt

2

Definició del procés de definició del projecte, fluxos d’informació, requeriments ...

Mitjà

1

Gestió de la informació, formats d’entrega i control de qualitat i comprovacions

Baix

0,5

TOTAL:

8,4

Seguiment, control, coordinació i impuls de les diferents activitats:
En aquest apartat es mostra la planificació i es detalla com es realitzaran a l’inici del contracte les gestions
amb les empreses de serveis de subministrament per recavar informació i proposar la metodologia per al
seguiment, planificació i control.
S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que s’indica que definirà la metodologia per al
seguiment, control i coordinació del projecte actuacions d'adaptació del túnel Vila Olímpica B‐10 un cop el
contracte estigui actiu i s’hagi redactat el Programa d'Assegurament de Qualitat, sense esbossar a la
proposta cap línia metodològica per a aquest seguiment, control i coordinació.

Contextualització i identificació de les vies i nivells d’interlocució:
A la proposta s’inclou un organigrama d’interlocució entre l’equip redactor i altres actors involucrats
(REPs, matenidors, altres administracions...). Indiquen que a l’inici dels treballs es realitzarà un document
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d'interlocució on es defineixin els agents implicats tant per part de la UTE com per part de Ajuntament de
Barcelona, companyies subministradores etc.

S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que si be es determinen els interlocutors, no es fa
cap proposta de vies i nivells d’interlocució amb els mateixos.

Eines utilitzades per al seguiment de la planificació del projecte:
La proposta indica les eines a utilitzar tant en la gestió com en la integració del projecte (project,
Autodesk, Naviswork, Presto, TCQ, SharePoint, Microsoft Teams i Telefonia).
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Detecció de camins crítics:
Es proposa plantejar el camí crític a la realització de l'anàlisi de riscos cap a l'obtenció de la solució òptima
de projecte perquè el túnel sigui segur. Per definir totes les instal∙lacions, s’analitzaran totes les
possibilitats d'obra civil per dissenyar les instal∙lacions necessàries.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Contingut informes seguiment a presentar davant del grup de treball:
A la proposta s’indica el contingut de l’informe de manera esquemàtica.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Gestió coordinació dels equips d’obra civil i d’instal∙lacions:
Es proposen dues parts diferents pel que fa a la coordinació dels equips, una en la que els equips es
coordinaran per consensuar les solucions tècniques i altra basada en la coordinació en l'entorn BIM de
tots dos equips.
S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
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prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que la coordinació BIM hauria d’incorporar la
coordinació del consens de les solucions tècniques i el fet de que es faci un plantejament per separat es
desvia en l’indicat al PEB.

Metodologia convocatòria/seguiment de reunions:
Es proposa una periodicitat setmanal de reunions fins a la correcta definició de la solució tècnica, moment
en el que es proposen quinzenals o mensuals. Les reunions es realitzarien amb Microsoft Teams,
convocant el personal adequat en funció dels temes a tractar.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Comprensió dels d’objectius a assolir amb la utilització de la metodologia BIM, les accions conseqüents
per assolir‐los i els lliurables a obtenir a partir d’aquesta:
La proposta exposa els objectius, accions i llaurables de projecte, així com l’ús que es donarà la informació
BIM per al seu assoliment.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Definició del procés de definició del projecte, els fluxos d’informació entre els diferents agents, els
requeriments i condicionants entre tasques, les fases de treball i les fites d’entrega:
A la proposta s'exposa un flux de treball BIM estàndard segons ISO.
S’atorga la puntuació de nivell mitjà a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats degut a que
manca especificar l'aplicació d'aquest flux de treball segons les tasques, agents i etapes definides en el
plec tècnic.

Gestió de la informació, formats d’entrega i control de qualitat i comprovacions a realitzar sobre el
producte:
S'exposa que es farà servir un espai de compartició d'informació amb control de versions. Es fa esment a
formats d'entrega, i comprovacions geomètriques.
S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
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prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que no s'indica específicament com es realitzaran
les comprovacions de qualitat indicades al PEB.
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1.5. META ENGINEERING, S.A.
Fa una explicació de la seva proposta organitzant‐la en diferents apartats que es corresponen amb
cadascun dels aspecte avaluables.

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:
Grau d'adequació

Valoració

Seguiment, control, coordinació i impuls de les diferents activitats

Alt

1

Contextualització i identificació de les vies i nivells d’interlocució

Alt

1

Eines utilitzades per al seguiment de la planificació del projecte

Alt

1

Detecció de camins crítics

Alt

1

Contingut informes seguiment a presentar davant del grup de treball

Alt

1

Gestió coordinació dels equips d’obra civil i d’instal∙lacions

Alt

1

Metodologia convocatòria/seguiment de reunions

Alt

1

Comprensió dels d’objectius a assolir amb la utilització de la metodologia BIM

Alt

2

Definició del procés de definició del projecte, fluxos d’informació, requeriments ...

Mitjà

1

Gestió de la informació, formats d’entrega i control de qualitat i comprovacions

Baix

0,5

TOTAL:

10,5

Seguiment, control, coordinació i impuls de les diferents activitats:
Exposa i detalla les activitats de seguiment, control i coordinació a realitzar durant el desenvolupament
del contracte: planificació del mateix, identificació dels agents, detecció i seguiment de problemes o
incidències i elaboració de punts d’inspecció adaptats a cada fase per tal de detectar mancances i
incorreccions en els lliurables.
Se li atorga la màxima puntuació ja que la proposta incorpora tots els paràmetres responent amb el
màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques.

Contextualització i identificació de les vies i nivells d’interlocució:
Fan una identificació exhaustiva de tots els agents i indiquen els canals de comunicació (correu electrònic,
telefonia mòbil, reunions per videoconferència i/o presencials, etc.)
Se li atorga la màxima puntuació ja que la proposta incorpora tots els paràmetres responent amb el
màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques.
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Eines utilitzades per al seguiment de la planificació del projecte:
Es proposa per la realització del seguiment de la planificació del contracte l’ús del Microsoft Project.
S’exposa la metodologia de planificació i reprogramació.
Se li atorga la màxima puntuació ja que la proposta incorpora tots els paràmetres responent amb el
màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques.

Detecció de camins crítics:
Llisten les activitats o camins crítics mes rellevants que es preveuen al llarg del projecte, proposant
realitzar un seguiment intens per part del Director de l’Equip d’aquestes o altres camins/activitats
crítiques que es determinin amb la planificació.
Se li atorga la màxima puntuació ja que la proposta incorpora tots els paràmetres responent amb el
màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques.

Contingut informes seguiment a presentar davant del grup de treball:
Indiquen el contingut esquemàtic dels informes de seguiment
Se li atorga la màxima puntuació ja que la proposta incorpora tots els paràmetres responent amb el
màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques.

Gestió coordinació dels equips d’obra civil i d’instal•lacions:
Es proposa la creació d’un Comitè de Projecte intern en aquells projectes que intervenen vàries disciplines
d’acord amb un procediment intern de l’empresa. Exposen breument els integrants i funcionament del
mateix.
Se li atorga la màxima puntuació ja que la proposta incorpora tots els paràmetres responent amb el
màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques.

Metodologia convocatòria/seguiment de reunions:
Proposen una planificació inicial de les reunions quinzenals de seguiment i la metodologia de convocatòria
de les reunions específiques.
Se li atorga la màxima puntuació ja que la proposta incorpora tots els paràmetres responent amb el
màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques.
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Comprensió dels d’objectius a assolir amb la utilització de la metodologia BIM, les accions conseqüents
per assolir‐los i els lliurables a obtenir a partir d’aquesta:
S'exposen els objectius, accions i lliurables de projecte, així com l’ús que es donarà la informació BIM per
al seu assoliment.
Se li atorga la màxima puntuació ja que la proposta incorpora tots els paràmetres responent amb el
màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques.

Definició del procés de definició del projecte, els fluxos d’informació entre els diferents agents, els
requeriments i condicionants entre tasques, les fases de treball i les fites d’entrega:
S'exposa un procés de generació d'informació geomètrica i paramètrica.
S’atorga la puntuació de nivell mitjà a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats degut a que
manca una identificació específica de l’ús que es donarà a la informació BIM per a cada fase de definició
indicada en el plec tècnic. Manca identificar el flux d'informació entre agents. Només s'identifica la
col∙lisió d'elements com a procés de coordinació.

Gestió de la informació, formats d’entrega i control de qualitat i comprovacions a realitzar sobre el
producte:
La proposta exposa que es farà servir un espai de compartició d'informació amb control de versions. Es fa
esment a formats d'entrega, i comprovacions geomètriques.
S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que no s'indica específicament com es realitzaran
les comprovacions de qualitat indicades al PEB.
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1.6. IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U.
Fa una explicació de la seva proposta organitzant‐la en diferents apartats que es corresponen amb
cadascun dels aspecte avaluables.

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:

Grau d'adequació

Valoració

Seguiment, control, coordinació i impuls de les diferents activitats

Alt

1

Contextualització i identificació de les vies i nivells d’interlocució

Alt

1

Eines utilitzades per al seguiment de la planificació del projecte

Alt

1

Detecció de camins crítics

Baix

0,3

Contingut informes seguiment a presentar davant del grup de treball

Alt

1

Gestió coordinació dels equips d’obra civil i d’instal∙lacions

Baix

0,3

Metodologia convocatòria/seguiment de reunions

Alt

1

No aporta

0

Definició del procés de definició del projecte, fluxos d’informació, requeriments ...

Mitja

1

Gestió de la informació, formats d’entrega i control de qualitat i comprovacions

Baix

0,5

Comprensió dels d’objectius a assolir amb la utilització de la metodologia BIM

TOTAL:

7,1

Seguiment, control, coordinació i impuls de les diferents activitats:
A la seva proposta, el licitador exposa la metodologia, contingut i periodicitat de les diferents reunions de
coordinació i de desenvolupament del projecte.
Se li atorga la màxima puntuació ja que la proposta incorpora tots els paràmetres responent amb el
màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques.

Contextualització i identificació de les vies i nivells d’interlocució:
Es presenta un organigrama amb els diferents agents i l’esquema de comunicacions i es detalla amb qui,
com i per a que es comunicaran els agents involucrats.
Se li atorga la màxima puntuació ja que la proposta incorpora tots els paràmetres responent amb el
màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques.
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Eines utilitzades per al seguiment de la planificació del projecte:
Es proposa l’ús del software Primavera per a la gestió global del contracte, així com el Sharepoint com a
repositori documental.
Se li atorga la màxima puntuació ja que la proposta incorpora tots els paràmetres responent amb el
màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques.

Detecció de camins crítics:
S’indica que la detecció de camins crítics es realitzarà gràcies a l’ús del software Primavera i en la pròpia
experiència en el desenvolupament de projectes.
S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que la proposta no concreta, identifica, preveu o
proposa en base a que es pot detectar cap camí crític.

Contingut informes seguiment a presentar davant del grup de treball:
Indiquen el contingut esquemàtic dels informes de seguiment
Se li atorga la màxima puntuació ja que la proposta incorpora tots els paràmetres responent amb el
màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques.

Gestió coordinació dels equips d’obra civil i d’instal∙lacions:
Per a la coordinació dels equips d’obra civil i d’instal∙lacions es proposen reunions setmanals de
coordinació i un llistat actualitzat de totes les persones involucrades en el projecte per facilitar la
comunicació.
S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut que basar la coordinació dels equips només en
reunions es considera insuficient.

Metodologia convocatòria/seguiment de reunions:
Es proposa la realització de reunions quinzenals per videoconferencia i es crearà un Equip al Teams
específic per al contracte associat al Sharepoint. Es proposen altres reunions o comunicacions amb
diferents objectius amb diferents organismes.
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Se li atorga la màxima puntuació ja que la proposta incorpora tots els paràmetres responent amb el
màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques.

Comprensió dels d’objectius a assolir amb la utilització de la metodologia BIM, les accions conseqüents
per assolir‐los i els lliurables a obtenir a partir d’aquesta:
La proposta te un grau d’adequació nul ja que no s'indica específicament quins son els objectius i accions
BIM del projecte ni quin us es donarà a la metodologia per a assolir cada un d'ells., per la qual cosa no es
puntua.

Definició del procés de definició del projecte, els fluxos d’informació entre els diferents agents, els
requeriments i condicionants entre tasques, les fases de treball i les fites d’entrega:
S'exposa un flux de treball BIM genèric amb una evolució del nivell d'informació progressiu a mesura que
evolucioni el projecte.
S’atorga la puntuació de nivell mitjà a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats degut a que
no es considera adequat aquest plantejament doncs poden ser necessari nivells d’informació alts en fases
inicials. No s’identifiquen específicament els fluxos d'informació entre els agents indicats al plec..

Gestió de la informació, formats d’entrega i control de qualitat i comprovacions a realitzar sobre el
producte:
La proposta exposa que es farà servir un espai de compartició d'informació amb control de versions. Es fa
esment a formats d'entrega, i comprovacions geomètriques.
S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que no s'indica específicament com es realitzaran
les comprovacions de qualitat indicades al PEB.
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2. Gestió de Riscos
Tal com s’indica en l’apartat 1.2 de la clàusula 10 del plec administratiu es valora, en base a la planificació
presentada, la capacitat del licitador per gestionar els diferents riscos intrínsecs a les tasques a
desenvolupar.

Per fer‐ho ha d’identificar, per a cadascuna de les fases que consten a la clàusula 7 del PCTP, els riscos
associats. Una vegada identificats i exposats aquests riscos caldrà que identifiqui quins agents van
associats als mateixos i finalment proposar quines estratègies o mesures preveu realitzar per minimitzar
aquests riscos.

Els riscos a identificar per a les fases que consten a la clàusula 7 del PCTP seran:

Treballs de gestió de les actuacions

2 riscos

Estudi viabilitat propostes

2 riscos

Treballs de redacció del projecte bàsic

3 riscos

Treballs de redacció de projecte executiu

3 riscos

La puntuació atorgada a la proposta de gestió de riscos es farà tenint en compte els següents paràmetres
per a cada activitat:


Grau d’alineació amb el projecte pel que fa a la identificació dels riscos



Grau d’alineació amb el projecte pel que fa a la identificació dels impactes



Grau d’alineació amb el projecte pel que fa a la a la identificació dels agents implicats



Grau d’alineació amb el projecte pel que fa a la proposta de gestió del risc



Idoneïtat de les propostes dins el context del projecte

Els paràmetres indicats anteriorment es valoren de conformitat amb el grau d’adequació a l’objecte del
contracte. No és valora la informació que es consideri supèrflua o innecessària per a la prestació objecte
del present contracte. La puntuació es realitza en base al que s’estableix en la següent taula en funció del
grau d’idoneïtat.
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Grau adequació al objectiu del contracte
Activitat
Alt

mitjà

baix

No aporta

Risc identificat

0,2

0,1

0,05

0

Impacte

0,2

0,1

0,05

0

Agents implicats

0,1

0,05

0,025

0

Proposta

0,2

0,1

0,05

0

Idoneïtat de la proposta dins el context del projecte

0,1

0,05

0,025

0

La puntuació màxima atorgable per activitat es de 0’8 punts i la puntuació màxima total per a aquest
apartat es de 8 punts

A continuació és passa a descriure breument i per cada aspecte valorable la puntuació atorgada en cada
cas.
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1.7. UTE INSE RAIL, S.L. SEOPRIM
Es presenten un total de 11 riscos, d’acord amb el que es demana al PCAP, mes 3 riscos en l’accés a camp,
aquests últims no es valoren perquè no estan en cap categoria valorable i el tercer risc de la Gestió de les
actuacions no es valora ja que excedeix el nombre de riscos a valorar en dit apartat. Tots els riscos venen
identificats de manera somera, així com les propostes de mitigació.

Els riscos identificats, amb la seva valoració son :
Valoració
Mitjà en risc i
impacte, baix
resta activitats

RISC 1: Anàlisis de Documentació. Risc Falta de Dades

RISC 2: Presa de dades en camp. Risc Errada en les Dades

Puntuació

0,3

Nul

0

Baix per a totes
les activitats

0,2

Nul

0

Baix per a totes
les activitats

0.2

RISC 6: Retards en càlculs. Risc d’Augment de Termini

Nul

0

RISC 7: Adequació BIM. Risc en Qualitat Projecte

Nul

0

RISC 8: Acceptació projecte Base. Risc en Termini

Mitjà per a totes
les activitats

0.4

RISC 9: Coordinació Equips. Risc en Termini

Nul

0

RISC 10: Adequació BIM. Risc en Qualitat Projecte

Nul

0

RISC 3: Retards o falta de Dades de Camp. Risc de Indefinicions en Alternatives
RISC 4: Retards en càlculs. Risc d’Augment de Termini
RISC 5: Complexitat de solucions/Cost. Risc de Fora de Terminis i Costos

TOTAL:

1,1

Risc 1: S’atorga la puntuació de nivell mitjà al risc identificat i impacte ja que tot i incorporar tots els
paràmetres esmentats i resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats
degut a que tant el risc, com la proposta i els agents implicats estan definits de manera molt genèrica i no
queden ben definits.
S’atorga la puntuació de nivell baix als agents implicats ja que tot i incorporar tots els paràmetres
esmentats i resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec
de prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que només es fa referencia als tècnics de
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l’ajuntament quan hi ha molts mes agents implicats en l’obtenció d’informació (gestor del manteniment,
mantenidors...)
S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta i idoneïtat de la proposta dins el context del projecte ja
que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord
amb els requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a
satisfer els objectius proposats ni un cert grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que
davant d’una manca real d’informació, les reunions o la presa de dades en camp son insuficients i s’hauria
de treballar també en altres línies acceptant que pot ser hi ha dades que no es podran aconseguir.

Risc 2: La proposta te un grau d’adequació nul ja que les solucions al risc proposat son les pròpies de la
planificació normal de les tasques de presa de dades. Fer seguiment del treball, creuament de dades i
adequació de mitjans humans i materials es el mínim que s’espera per plec, de manera que iguala el
mínim sol∙licitat per a una prestació adequada del servei, per la qual cosa no es puntua.

Risc 3: S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres
esmentats i resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec
de prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que es un risc ja contemplat en una fase anterior
(gestió de les actuacions) i per tant evitable si es porta a terme correctament la gestió de riscos.

Risc 4: El risc es troba definit molt genèricament i no s’indiquen els motius dels retards en els càlculs.
Aquesta indefinició fa que no es pugui valorar adequadament si es una falta de planificació o un risc real
degut a imprevistos reals. Per tant no es pot valorar adequadament el risc i es determina que proposta te
un grau d’adequació nul i no es puntua.

Risc 5: S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres
esmentats i resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec
de prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que es un risc ja contemplat en una fase anterior
(gestió de les actuacions) i per tant evitable si es porta a terme correctament la gestió de riscos.

Risc 6: El risc es troba definit molt genèricament i no s’indiquen els motius dels retards en els càlculs.
Aquesta indefinició fa que no es pugui valorar adequadament si es una falta de planificació o un risc real
degut a imprevistos reals. Per tal no es pot valorar adequadament el risc i es determina que proposta te
un grau d’adequació nul per la qual cosa no es puntua
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Risc 7: La proposta te un grau d’adequació nul ja que l’adequació BIM i dels tècnics assignats està
determinat al plec de prescripcions tècniques i, per tant, no supera el mínim sol∙licitat per a una prestació
adequada del servei, per la qual cosa no es puntua.

Risc 8: S’atorga la puntuació de nivell mitjà en totes les activitats ja que tot i incorporar tots els
paràmetres esmentats i resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats
degut a que tant el risc, com la proposta i els agents implicats estan definits de manera molt genèrica i no
queden ben definits.

Risc 9: La proposta te un grau d’adequació nul ja que no s’està proposant un risc intrínsec a les tasques a
desenvolupar, sinó que es proposa un risc inherent a la tasca de redacció de projecte al que el projectista
ha de donar solució d’acord amb el Plec de Prescripcions. Per tant no supera el mínim sol∙licitat per a una
prestació adequada del servei, per la qual cosa no es puntua.

Risc 10: La proposta te un grau d’adequació nul ja que l’adequació BIM i dels tècnics assignats està
determinat al plec de prescripcions tècniques i, per tant, no supera el mínim sol∙licitat per a una prestació
adequada del servei, per la qual cosa no es puntua.
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1.8. UTE TEKIA SGS
Es presenten un total de 10 riscos, d’acord amb el que es demana al PCAP. Per a cada risc es fa una
definició detallada del risc, agents i propostes. Els riscos identificats, amb la seva valoració son :

RISC 1: Mancances del model de gestió actual de les Rondes

Valoració

Puntuació

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

RISC 2: Nombrosos agents implicats a la gestió de les Rondes. Risc de que algun actor
es demori en les accions a realitzar o manca de col∙laboració activa per part dels agents
implicats a les Rondes
RISC 3: No disposar a l’inici del contracte de documentació suficient dels túnels
RISC 4: Retard en la inspecció del túnel per a)anul∙lació de tall total per imprevistos
(meteorologia, COVID‐19, manifestació...), b) no disponibilitat de personal/mitjans per
a fer proves d’algun DF/AT/mantenidor, c) tall realitzat però inoperatiu (p.e.asfaltat),
d) desmuntatge de tall abans de l’hora prevista (o muntatge més tard), menys temps
disponible, e)emergència durant la inspecció, f) Pèrdua de comunicació amb el centre
de control, impedint proves en remot.
RISC 5: Manca de coordinació amb els REPS per manca de resposta , perquè es
considerin les proves i inspeccions o alternatives insuficients i calgui repetir treballs
inspecció o ampliar estudi d’alternatives, o per manca de coordinació en proposar
alternatives
RISC 6: Desenvolupar el projecte amb hipòtesis de càlcul i paràmetres o model BIM no
consensuats amb la Direcció del contracte i els altres agents involucrats; discrepàncies
en la interpretació de la normativa a aplicar i com ha de ser la seva aplicació.
RISC 7: Retarda en l’emissió de l’informe ITP per part de REPS, que impossibilitat que
es pugui escometre la redacció del projecte executiu o introducció d’esmenes al
projecte bàsic.
RISC 8: Retard en l’entrega de l’informe ITP per part de REP o de l’informe de
l’auditoria del projecte per part de l’auditor
RISC 9: Informe ITP per part de REPs o bé auditoria de projecte que requereixi estudis
addicionals, solucions diferents no considerades o bé modificacions que afectin a) la
geometria de la solució i per tant impliquen modificar el model 3D BIM b) els
paràmetres que determinen el càlcul de l’índex de risc o resultat de l’anàlisi de riscos c)
perquè suposin haver de tornar a demanar informes als altres REPS.
RISC 10: Incoherències entre els informes ITPS REPS i/o entre els informes REPS o
l’informe d’auditoria del projecte i/o amb la revisió per part de la direcció contracte.

TOTAL:

8

Risc 1: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.
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Risc 2: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 3: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 4: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 5: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 6: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 7: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 8: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 9: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 10: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.
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1.9. TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL
Es presenten un total de 10 riscos, d’acord amb el que es demana al PCAP. Per a cada risc es fa una
definició detallada del risc, agents i propostes. Els riscos identificats, amb la seva valoració son:
Valoració

Puntuació

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

RISC 3: Confinament de part de l’equip de treball per positiu en COVID‐ 19

Mitjà per a totes
les activitats

0,4

RISC 4: Impossibilitat de disseny d'una mesura exigida per la Instrucció tècnica de

Mitjà per a totes
les activitats

0,4

RISC 5: Jerarquia de les normes i criteris sobre incompliments dels túnels

Alt per a totes
les activitats

0,8

RISC 6: Cartografia incompleta lliurada per DGI a projectista

Alt per a totes
les activitats

0,8

Mitjà per a totes
les activitats

0,4

Alt per a totes
les activitats

0,8

Baix per a totes
les activitats

0,2

Nul

0

RISC 1: Fallada de l'ENTORN COMÚ DE DADES, en què s'intercanvien els documents
entre DGI i TPF Getinsa Euroestudios
RISC 2: Diferències de criteri entre els nombrosos agents implicats en la gestió dels
túnels de les Rondes

túnels viaris urbans de la ciutat de Barcelona

RISC 7: Possible descoordinació de submodels BIM
RISC 8: Dubtes relatives al correcte funcionament del sistema de ventilació.
RISC 9: Redacció Manual d'Explotació i el Pla de Manteniment. Incongruència de dades
sobre equips existents.
RISC 10: Falta de programació i no acomplir els terminis

TOTAL:

5,4

Risc 1: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 2: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 3: S’atorga la puntuació de nivell mitjà a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres
esmentats i resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec
de prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats degut a
que actualment el teletreball es troba força instaurat, i en el cas de personal amb baixa mèdica per COVID‐
19, s’hauria de tractar com una contingència com qualsevol altra baixa mèdica, no presentant una
especificitat diferent com per tenir‐ho en compte.
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Risc 4: S’atorga la puntuació de nivell mitjà a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres
esmentats i resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec
de prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats degut a
que davant l’impossibilitat d’implantar una mesura exigida per l’ITT pel seu cost o inviabilitat, s’ha de
justificar la seva inviabilitat i oferir mesures pal∙liatives per complir amb la Seguretat.

Risc 5: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 6: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 7: S’atorga la puntuació de nivell mitjà a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres
esmentats i resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec
de prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats degut a
que si be es un risc a tenir en compte, al l’annex del PPT on ve definit el Pla d’Execució BIM precontractual
es fa referència al control de Qualitat necessari per a que aquestes situacions no es donin, i per tant
s’hauria de tenir en compte a l’hora de definir el risc.
Risc 8: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 9: La proposta te un grau d’adequació nul ja que no millora els requeriments inclosos en el PPT i, per
tant, no supera el mínim sol∙licitat per a una prestació adequada del servei. La necessitat d’actualitzar
instal∙lacions no recollides pel projecte que no es trobin actualitzades no suposa un risc per se, ja que cal
redactar Manual d’explotació i PAU del projecte incorporant totes les instal∙lacions que es prevegin en el
projecte, per la qual cosa no es puntua.

Risc 10: La proposta te un grau d’adequació nul ja que es realitzen propostes (reunions de seguiment i
lliuraments intermitjos) que ja es troben inclosos al PPT i, per tant, iguala el mínim sol∙licitat per a una
prestació adequada del servei, per la qual cosa no es puntua.
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1.10.

UTE BAC ‐ GEOCONSULT

Es presenten un total de 10 riscos, d’acord amb el que es demana al PCAP. Per a cada risc s’indiquen el
risc, agents i propostes. Els riscos identificats, amb la seva valoració son:
Valoració

Puntuació

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Nul

0

Nul

0

Nul

0

Baix per a totes
les activitats

0,2

RISC 8: Canvis en els punts claus en els quals es basa el projecte bàsic.

Alt per a totes
les activitats

0,8

RISC 9: Endarreriment o falta de resposta per part d’entitats externes (Ajuntament de

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

RISC 1: Recopilació de la informació en camp de manera deficient o absència de dades
sobre la infraestructura (túnels), instal∙lacions o equips existents. Desactualització de
l'inventari dels equips
RISC 2: Falta de resposta de les entitats al sol∙licitar informació sobre les
infraestructures i instal∙lacions existents.
RISC 3: Elaboració d'un estudi econòmic de cadascuna de les possibles alternatives a
considerar de manera errònia o no ajustada a la realitat. Elecció d'una proposta no‐
òptima.
RISC 4: Elaboració d'una matriu de valoració incompleta. No consideració de factors
condicionants de la infraestructura o factors externs (afeccions a tercers,
mediambientals, etc.) que puguin resultar fonamentals en aquesta fase de decisió.
RISC 5: Identificació incorrecta de punts crítics de les diferents disciplines del projecte.
RISC 6: Indefinicions els punts clau per part dels actors que provoquin incoherències en
la solució final dissenyada que no aconsegueixin les exigències normatives
RISC 7: Falta de documentació de partida completa.

Barcelona, AMB, companyies de SSAA…).
RISC 10: Informes de REPs de l’Ajuntament de Barcelona amb peticions contradictories

TOTAL:

5

Risc 1: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 2: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 3: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.
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Risc 4: La proposta te un grau d’adequació nul ja que no s’està proposant un risc intrínsec a les tasques a
desenvolupar, sinó que es proposa un risc inherent a la tasca de redacció de projecte. Per tant no supera
el mínim sol∙licitat per a una prestació adequada del servei, per la qual cosa no es puntua.

Risc 5: La proposta te un grau d’adequació nul ja que no s’està proposant un risc intrínsec a les tasques a
desenvolupar, sinó que es proposa un risc inherent a la tasca de redacció de projecte al que el projectista
ha de donar solució d’acord amb el Plec de Prescripcions. Per tant no supera el mínim sol∙licitat per a una
prestació adequada del servei, per la qual cosa no es puntua.

Risc 6: La proposta te un grau d’adequació nul ja que no s’està proposant un risc intrínsec a les tasques a
desenvolupar, sinó que es proposa un risc inherent a la tasca de redacció de projecte al que el projectista
ha de donar solució d’acord amb el Plec de Prescripcions. Per tant no supera el mínim sol∙licitat per a una
prestació adequada del servei, per la qual cosa no es puntua.

Risc 7: S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta i idoneïtat de la proposta dins el context del
projecte ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i resultar adequada a l’objecte del contracte
d’acord amb els requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques, no presenta una utilitat
òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert grau d’alineació amb les necessitats descrites degut
a que davant d’una manca real d’informació, el seguiment constant de la documentació sol∙licitada i
facilitada, la seva revisió perquè tingui el nivell de detall necessari i la comunicació de les mancances a DGI
no son suficients i s’hauria de treballar també en altres línies acceptant que pot ser hi ha dades que no es
podran aconseguir.

Risc 8: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 9: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 10: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.
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1.11.

META ENGINEERING, S.A.

Es presenten un total de 10 riscos, d’acord amb el que es demana al PCAP. Per a cada risc s’indiquen el
risc, agents i propostes. Els riscos identificats, amb la seva valoració son:

Valoració

Puntuació

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Mitjà agents
implicats
Alt la resta
d’activitats

0,75

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

RISC 9: Incompliment de terminis per causes alienes a Meta Engineering

Alt per a totes
les activitats

0,8

RISC 10: Incompatibilitat entre diferents equips de comunicacions

Alt per a totes
les activitats

0,8

RISC 1: Dificultat de coordinació deguda als nombrosos agents implicats a la gestió de
les Rondes
RISC 2: Atac informàtic extern o virus informàtic als servidors de l’empresa o als
servidors externs (núvol) on s’emmagatzema la documentació
RISC 3: Informació prèvia incompleta i/o incongruències en la documentació inicial

RISC 4: Obsolescència d’equipaments actuals i funcionament dels nous equips només
amb softwares propis, no obert
RISC 5: Falta d’espai i/o gàlib al túnel per algunes de les noves instal·lacions, degut a
que aquests es van dissenyar fa més de 20 anys i les normatives actuals son més
estrictes (p.ex. càlcul ventilació segons CETU 2004).
RISC 6: Detecció de restes arqueològiques o terres contaminades en l’estudi geotècnic
per la construcció de sortides d’emergència
RISC 7: Instal·lació de nous quadres elèctrics, de comunicacions i/o nou equipament en
sales tècniques dimensionades per albergar les instal·lacions antigues
RISC 8: Informes dels diferents REP’s amb conclusions o mesures poc detallades i/o
contradictòries entre alguna d’elles.

TOTAL:

7,95

Risc 1: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 2: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 3: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.
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Risc 4: S’atorga la màxima puntuació en les activitats “Risc identificat”, “Impacte”, “Proposta” i “Idoneïtat
de la proposta dins el context del projecte” ja que incorporen tots els paràmetres responent amb el
màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques.
S’atorga la puntuació de nivell mitjà a l’activitat “Agents implicats” ja que tot i incorporar tots els
paràmetres esmentats i resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats
degut a que no es te en compte als gestors del manteniment.

Risc 5: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques

Risc 6: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques

Risc 7: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques

Risc 8: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques

Risc 9: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques

Risc 10: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.
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1.12.

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U.

Es presenten un total de 10 riscos, d’acord amb el que es demana al PCAP. Per a cada risc s’indiquen el
risc, agents i propostes. Els riscos identificats, amb la seva valoració son:

Valoració

Puntuació

Mitjà per a totes
les activitats

0,4

Baix per a totes
les activitats

0,2

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Nul

0

RISC 8: Integración urbana

Alt per a totes
les activitats

0,8

RISC 9: Coordinación con otros diseñadores ‐ Se amenaza la continuidad arquitectónica

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

RISC 1: Pandemia COVID 19. Imposibilidad de desplazamientos, Bajas personales,
Retrasos
RISC 2: Estado actual del túnel– Proyectado acciones innecesarias No proyectado
acciones necessarias
RISC 3: Túneles existentes y en funcionamiento - Instalaciones y diseño actual que no
se puede modificar . Túnel en servicio durante la implementación de las actuaciones
proyectadas
RISC 4: Dificultad comparación alternatives‐ Indecisión entre selección de alternativas ‐
Retrasos
RISC 5: Múltiples organismos revisores ‐ Comentarios contradictorios. Nuevos
requisitos que desagraden a otros departamentos ‐ Retrasos
RISC 6: Aparición de sobre costes ‐ Sobre coste por requisito según normativa de
implementar alguna actuación concreta
RISC 7: Coordinación interna entre disciplinas ‐ Presentación proyecto incoherente

de las rondas de Barcelona
RISC 10: Aprovació auditoria

TOTAL:

6,2

Risc 1: S’atorga la puntuació de nivell mitjà a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres
esmentats i resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec
de prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats degut a
que actualment el teletreball es troba força instaurat, i en el cas de personal amb baixa mèdica per COVID‐
19, s’hauria de tractar com una contingència com qualsevol altra baixa mèdica, no presentant una
especificitat diferent com per tenir‐ho en compte.

Risc 2: S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta i idoneïtat de la proposta dins el context del
projecte ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i resultar adequada a l’objecte del contracte
d’acord amb els requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques, no presenta una utilitat
òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert grau d’alineació amb les necessitats descrites degut
a que davant d’una manca real d’informació, la recopilació d’informació i visites a túnel poden ser
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insuficients i s’hauria de treballar també en altres línies acceptant que pot ser hi ha dades que no es
podran aconseguir.

Risc 3: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques

Risc 4: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques

Risc 5: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques

Risc 6: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques

Risc 7: La proposta te un grau d’adequació nul ja que no s’està proposant un risc intrínsec a les tasques a
desenvolupar, sinó que es proposa un risc inherent a la tasca de redacció de projecte al que el projectista
ha de donar solució d’acord amb el Plec de Prescripcions. Per tant no supera el mínim sol∙licitat per a una
prestació adequada del servei, per la qual cosa no es puntua.

Risc 8: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques

Risc 9: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques

Risc 10: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

38 /115

3. Proposta de gestió
Tal com s’indica en el apartat 1.3 de la clàusula 10 del plec administratiu, es valora la proposta de gestió
del servei encaminada al control i seguiment i la consecució dels objectius establerts en el PPT, així com
l’aportació d’un pla d’avaluació de treballs.

La valoració es fa d’acord amb el grau d’adequació de les diferents propostes a l’objectiu del contracte i la
puntuació s’atorgarà tenint en compte els següents paràmetres:
‐

Nivell de detall de la proposta

‐

Grau de coherència de la proposta

‐

Grau d’alineació amb les necessitats descrites

‐

Utilitat de la proposta per la millora de la prestació

Els paràmetres indicats anteriorment es valoren de conformitat amb el grau d’adequació a l’objecte del
contracte. No és valora la informació que es consideri supèrflua o innecessària per a la prestació objecte
del present contracte. La puntuació es realitza en base al que s’estableix en la següent taula en funció del
grau d’idoneïtat.

GRAU IDONEÏTAT (punts)

MOLT

ALT

MIG

BAIX

Proposta gestió del servei

1,5

0,75

0,25

0

Pla avaluació de treballs

1,5

0,75

0,25

0

1

0,5

0,25

0

Model informe seguiment del servei

0,5

0,25

0,15

0

Proposta informes seguiment i incidències

0,5

0,25

0,15

0

Proposta eines informàtiques

BAIX

La puntuació màxima atorgable es de 5 punts.

A continuació és passa a descriure breument i per cada aspecte valorable la puntuació atorgada en cada
cas.
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1.13.

UTE INSE RAIL, S.L. SEOPRIM

A la seva proposta només inclou un apartat sobre organització, estructura, personal i medis proposats. En
el mateix detalla un Planning amb les tasques previstes i s’explica el procés de revisió documental i el
control de qualitat de gestió de la informació.

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:
Grau d'adequació

Valoració

Proposta gestió del servei

Molt baix

0

Pla avaluació de treballs

Molt baix

0

Proposta eines informàtiques

Molt baix

0

Model informe seguiment del servei

Molt baix

0

Proposta informes seguiment i incidències

Molt baix

0

TOTAL:

0

Proposta gestió del servei:
No es puntua la proposta ja que no ve desenvolupada a l’oferta i per tant es valora amb un grau
d’adequació nul.

Pla avaluació de treballs:
No es puntua la proposta ja que no ve desenvolupada a l’oferta i per tant es valora amb un grau
d’adequació nul.

Proposta eines informàtiques:
No es puntua la proposta ja que no ve desenvolupada a l’oferta i per tant es valora amb un grau
d’adequació nul.

Model informe seguiment del servei:
No es puntua la proposta ja que no ve desenvolupada a l’oferta i per tant es valora amb un grau
d’adequació nul.

Proposta informes seguiment i incidències:
No es puntua la proposta ja que no ve desenvolupada a l’oferta i per tant es valora amb un grau
d’adequació nul.
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1.14.

UTE TEKIA SGS

Organitza la seva proposta en cinc apartats que es corresponen amb cadascun dels apartats puntuables.

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:
Grau d'adequació

Valoració

Proposta gestió del servei

ALT

1,5

Pla avaluació de treballs

BAIX

0,25

Proposta eines informàtiques

ALT

1

Model informe seguiment del servei

ALT

0,5

Proposta informes seguiment i incidències

ALT

0,5

TOTAL:

3,75

Proposta gestió del servei:
A la proposta es detallen els equips i organigrama i s’exposa la metodologia de treball en profunditat per a
cadascuna de les fases.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Pla avaluació de treballs:
Pel pla d’avaluació de treballs es presenta un Planning inicial, indicant que quinzenalment es realitzarà la
revisió de la mateixa d’acord amb la proposta realitzada en l’apartat de Planificació, seguiment i control
de les actuacions (punt 1.2 d’aquest informe), proposant la seva modificació si no s’ajusta a la realitat.
S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que el reajustament del Planning ha de venir
acompanyat del reajustament dels equips, eines, etc.

Proposta eines informàtiques:
Com a eines per a la gestió del contracte, es proposen el Sharepoint, Google Drive, Microsoft Dynamics
Nav explicant les funcionalitats principals i l’ús previst al projecte. També es relaciona el software a
utilitzar per les tasques d’enginyeria geotècnica, enginyeria d’instal∙lacions, enginyeria viaria i gestió del
projecte.
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S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Model informe seguiment del servei:
Es fa la proposta del contingut esquemàtic de l’informe de seguiment del servei.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Proposta informes seguiment i incidències:
Es fa la proposta del contingut esquemàtic de l’informe de seguiment d’incidències.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.
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1.15.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL

Organitza la seva proposta en cinc apartats que es corresponen amb cadascun dels apartats puntuables.

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:
Grau d'adequació

Valoració

Proposta gestió del servei

BAIX

0,25

Pla avaluació de treballs

BAIX

0,25

Proposta eines informàtiques

MIG

0,5

Model informe seguiment del servei

ALT

0,5

Proposta informes seguiment i incidències

ALT

0,5

TOTAL:

2

Proposta gestió del servei:
A la proposta de gestió del servei distingeixen tres grups d'activitats: Activitats d'Inici del Projecte,
Activitats de Seguiment i Control i Activitats de Finalització del Projecte, descrivint‐les succintament.
S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que no ve detallat com es gestionarà el servei,
només s’enumeren algunes activitats de gestió.

Pla avaluació de treballs:
Al Pla d’avaluació dels treballs s’enumeren una sèrie der procediments aplicables en el control del disseny
i s’indica la realització de revisions, verificacions, validacions i canvis del disseny.
S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que la proposta ve poc definida i no es pot valorar la
proposta de revisions, validacions i canvis de disseny.

Proposta eines informàtiques:
Es proposa com a eina bàsica per al seguiment de la planificació del projecte el Diagrama de Gantt o
Cronograma realitzat mitjançant l'eina de programari MS Project, així com l'eina de gestió de projectes
Trello.
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S’atorga la puntuació de nivell mitjà a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats degut a que
no es contempla cap eina que vinculi el Gannt i el Trello, de manera que no existeix vinculació entre
activitats i la falta d’integració pot portar a errors i duplicació de feines.

Model informe seguiment del servei:
Es proposa un model d’informe incloent el seu contingut i disseny.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Proposta informes seguiment i incidències:
Es proposa un model d’informe incloent el seu contingut i disseny.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.
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1.16.

UTE BAC ‐ GEOCONSULT

Organitza la seva proposta en cinc apartats que es corresponen amb cadascun dels apartats puntuables.

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:
Grau d'adequació

Valoració

Proposta gestió del servei

MOLT BAIX

0

Pla avaluació de treballs

MOLT BAIX

0

Proposta eines informàtiques

ALT

1

Model informe seguiment del servei

ALT

0,5

MOLT BAIX

0

Proposta informes seguiment i incidències
TOTAL:

1,5

Proposta gestió del servei:
A la proposta es desglossen les tasques a desenvolupar: presentació de la planificació, estudi alternatives,
projecte bàsic i projecte executiu.
La proposta te un grau d’adequació molt baix ja que només exposa els requeriments inclosos en el PPT i,
per tant, no supera el mínim sol∙licitat per a una prestació adequada del servei, per la qual cosa no es
puntua.

Pla avaluació de treballs:
Al Pla d’avaluació dels treballs s’indica la realització de reunions inicials per tenir en compte les seves
premisses, i un cop es tingui el projecte bàsic, el seu tràmit via REPs .
La proposta te un grau d’adequació molt baix ja només exposa els requeriments inclosos en el PPT i, per
tant, no supera el mínim sol∙licitat per a una prestació adequada del servei, per la qual cosa no es puntua.

Proposta eines informàtiques:
Pel que fa a les eines informàtiques, es proposen una sèrie d’eines per tal de seguir tant la gestió del
projecte com la integració en l’entorn BIM.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Model informe seguiment del servei:
S’inclou la realització d’informes mensuals de seguiment amb la informació més important del projecte i
informes de seguiment específics (simulacions, càlculs...).
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S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Proposta informes seguiment i incidències:
No es puntua la proposta ja que no s’especifica el contingut del mateix i per tant es valora amb un grau
d’adequació nul.
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1.17.

META ENGINEERING, S.A.

Organitza la seva proposta en cinc apartats que es corresponen amb cadascun dels apartats puntuables.

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:
Grau d'adequació

Valoració

Proposta gestió del servei

ALT

1,5

Pla avaluació de treballs

ALT

1,5

Proposta eines informàtiques

ALT

1

Model informe seguiment del servei

ALT

0,5

Proposta informes seguiment i incidències

ALT

0,5

TOTAL:

5

Proposta gestió del servei:
A la proposta de gestió del servei primerament exposa les fases o etapes a desenvolupar per poder
realitzar un correcte seguiment de la consecució dels objectius del projecte: Planificació detallada dels
treballs a realitzar, execució dels treballs i seguiment i control dels treballs. També detalla la proposta de
gestió per cada una de les activitats de seguiment definides dins de la fase de seguiment i control dels
treballs: seguiment de tasques i fites planificades, gestió de lliurables, gestió d’incidències i generació
d’informes.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Pla avaluació de treballs:
Per la realització del pla d’avaluació de treballs, i lligat al pla de control de la qualitat del projecte, es
proposa la figura del responsable de verificació de la qualitat, extern a l’equip de treball del projecte i es
detallen les seves funcions. També inclouen una proposta de punts d’inspecció del projecte bàsic i
executiu, diversos indicadors de control i la realització d’auditories internes.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.
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Proposta eines informàtiques:
A la proposta d’eines informàtiques es proposa per a la gestió del projecte diverses eines de Microsoft:
Project, Sharepoint, Teams, Office 365 i Planner.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Model informe seguiment del servei:
Es proposa un model d’informe incloent el seu contingut i disseny.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Proposta informes seguiment i incidències:
Es proposa un model d’informe incloent el seu contingut i disseny.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.
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1.18.

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U.

Organitza la seva proposta en cinc apartats que es corresponen amb cadascun dels apartats puntuables.

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:

Grau d'adequació

Valoració

Proposta gestió del servei

ALT

1,5

Pla avaluació de treballs

ALT

1,5

Proposta eines informàtiques

ALT

1

Model informe seguiment del servei

ALT

0,5

Proposta informes seguiment i incidències

ALT

0,5

TOTAL:

5

Proposta gestió del servei:
A la proposta de gestió es fa proposta de gestió del servei mitjançant el sistema de gestió integrat de
IDOM, detallant els objectius, requisits i propòsit del mateix. La proposta per a la gestió del servei que
desenvolupen es basa en com realitzar la gestió del servei, qui ho realitzarà i què es realitzarà.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Pla avaluació de treballs:
Indiquen que dins del Pla d’Assegurament de la Qualitat indicat al PPT s’inclourà el pla d’avaluació de
treballs amb l’objectiu de definir els mètodes i procediments que s'aplicaran per a garantir que l'execució
de cada fase es realitzi conforme a uns procediments establerts i amb la qualitat deguda. Seguidament
descriuen les parts de les que comptarà el PAC, fan una enumeració exhaustiva acompanyada d’una petita
descripció de les accions a portar a terme durant les diferents fases del contracte i indiquen la normativa
tècnica a aplicar. Finalment indiquen els punts de control de qualitat específics.

S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.
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Proposta eines informàtiques:
Es proposa l'ús de l'eina Primavera, propietat d’Oracle Corporation, per a la gestió de la planificació del
Contracte, el seu seguiment, anàlisi de desviacions, riscos i oportunitats, així com el control documental.
Es descriuen les principals característiques i funcionalitats.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Model informe seguiment del servei:
Es proposa un model d’informe de seguiment del servei generat amb l’eina informàtica utilitzada per a la
planificació, seguiment i control descrita en l’apartat anterior.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Proposta informes seguiment i incidències:
Es proposa un model d’informes d’incidències generat amb l’eina informàtica utilitzada per a la
planificació, seguiment i control descrita en l’apartat anterior.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.
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4. Ampliació objectius i usos a assolir pel que fa al BIM
Tal com s’indica en el apartat 1.4 de la clàusula 10 del plec administratiu, es valora l’ampliació dels dos
objectius BIM definits a l’annex 2 del PPT amb algun dels següents:
OB 3.‐ Avaluar el cost de la infraestructura dels del punt de vist del cicle de vida complet:
incorporació de la informació que permeti considerar en l’estudi d’alternatives de disseny el criteri
de cost en les diverses fases del cicle de vida dels objectes i les operacions de manteniment
associades a aquests.
OB 4.‐ Anàlisi de requeriments de seguretat: Proporcionar a policia, bombers, oficials de seguretat
pública, i altres serveis d'emergència l'accés a la informació de la infraestructura per avaluar
l'eficàcia de les mesures de seguretat i la resposta d'emergència i minimitzar els riscos per als
responedors.
En el cas de que s’ofereixi aquesta millora en BIM, s’ha de presentar la proposta descrivint per a cada
objectiu dues accions i per a cada acció l’abast dels lliurables. També cal explicar els camps d’informació
corresponents als objectius.

Es valorarà de la següent manera la proposta i descripció de les accions, lliurables i camps d’informació
corresponents als objectius anteriors:

Obj.

Acc.

Abast de les
accions

num.

Abast del
lliurables

Grau adequació de les accions i
lliurables a l’objectiu general
del contracte
Camps d’informació per a

alt (1p)
l11

1

cada lliurable

Informació a
incorporar als
objectes i espais

mig
(0,5p)

nul (0p)

adequa
da

No
adequa
da

0,5

0

0,25

0

a5
l12

1

0,5

0

0,25

0

l13

1

0,5

0

0,25

0

l14

1

0,5

0

0,25

0

l15

1

0,5

0

0,5

0

l16

1

0,5

0

0,25

0

l17

1

0,5

0

0,25

0

l18

1

0,5

0

0,25

0

O3
a6

a7
O4
a8

La correcta adequació a l’objectiu del projecte de cada un dels lliurables proposats es valorarà amb un (1),
mig (0,5) o zero (0) punts.
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La adequació de la informació a incorporar als objectes i espais per a cada una de les accions es valorarà
amb un quart de punt (0,25) si es adequada o zero (0) punts si no ho es.

La puntuació màxima atorgable es de 10 punts.

A continuació és passa a descriure breument i per cada aspecte valorable la puntuació atorgada en cada
cas.
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1.19.

UTE INSE RAIL, S.L. SEOPRIM

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:

Obj.

Acc.

num.

Grau adequació de les
accions i lliurables a
l’objectiu general del
contracte

Adequació de la
Informació a
incorporar als objectes
i espais

Puntuació total

l11

1

0.25

1.25

l12

1

0.25

1.25

l13

1

0.25

1.25

l14

1

0.25

1.25

l15

1

0.25

1.25

l16

1

0.25

1.25

l17

1

0.25

1.25

l18

1

0.25

1.25

a5
O3
a6

a7
O4
a8

10

O3: Es proposa la utilització del model per al càlcul de costos d'inversió, manteniment, CO2 i consum
d'energia en base a paràmetres definits en estàndard eCOB.
S’atorga la màxima puntuació tant pel grau adequació de les accions i lliurables com per l’adequació de la
Informació a incorporar als objectes i espais a l’objectiu general del contracte als 4 lliurables proposats
pels 2 objectius.

O4: Es proposa la utilització de model per a la extracció de dades d'identificació de riscos vinculats a usos
dels espais i la utilització de dades GIS per a la avaluació d'itineraris d'accés.
S’atorga la màxima puntuació tant pel grau adequació de les accions i lliurables com per l’adequació de la
Informació a incorporar als objectes i espais a l’objectiu general del contracte als 4 lliurables proposats
pels 2 objectius.
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1.20.

UTE TEKIA SGS

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:

Obj.

Acc.

num.

Grau adequació de les
accions i lliurables a
l’objectiu general del
contracte

Adequació de la
Informació a
incorporar als objectes
i espais

Puntuació total

l11

0.5

0.25

0.75

l12

1

0.25

1.25

l13

1

0.25

1.25

l14

0

0

0

l15

0.5

0.25

0.75

l16

0.5

0.25

0.75

l17

1

0.25

1.25

l18

1

0.25

1.25

a5
O3
a6

a7
O4
a8

7,25

O3: No es defineix el nom de les accions.
L11 es considera adequat parcialment ja que no aporta valors a l'avaluació del cost.
L12 es considera adequat per a l'avaluació d'alternatives de projecte i es valora amb un grau d’adequació
alt.
L13 en l’explicació es detalla un procediment de treball per a "Barcelona Energia", que es pot considerar
adequat a l’objectiu O3 del present contracte.
L14 proposa la utilització d'altres sistemes de gestió d'actius (IWMS) que no es considera objecte del
contracte i per tant no es valora.

O4:
A L15i L16 es proposa la creació d'AIM (Asset Information Mangament) específic per a emergències al que
es doni accés als serveis d'emergència. Contindria ubicació d'elements, rutes, etc. Es considera adequació
mitja doncs es d'utilitat però nomes per a la part de consulta.
L17 es proposa proporcionar anàlisi d'evacuació vinculats al model. Es considera adequat.
L18 es proposa la utilització del model per la visualització d'emergències, realització de models de
propagació d'incendis etc. Es considera adequat.
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1.21.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:

Obj.

Acc.

num.

Grau adequació de les
accions i lliurables a
l’objectiu general del
contracte

Adequació de la
Informació a
incorporar als objectes
i espais

Puntuació total

l11

1

0.25

1,25

l12

1

0.25

1,25

l13

0.5

0.25

0.75

l14

0.5

0.25

0.75

l15

0.5

0.25

0.75

l16

0.5

0.25

0.75

l17

0

0

0

l18

0

0

0

a5
O3
a6

a7
O4
a8

5.5

O3:
A L11 i L12 es proposa introduir informació de manteniment programat i preventiu en els elements, així
com de la seva vida útil. Es considera adequat.
A L13 i L14 es proposa crear un model de dades BIM que serveixi de repositori de les incidències
detectades en cada element. Es considera adequat parcialment donat que permet l'avaluació de costos
d'operació però manquen aspectes per a avaluar alternatives en quant al cost de la infraestructura com el
cost de consums, ambiental,...

O4:
A L15 i L16 es proposa la realització d'un gestor documental amb informació de rellevància per la
emergència. Es considera la proposta adequada parcialment doncs suposa un accés a la informació per a
consulta però no per l'anàlisi.
A L17 i L18 es proposa el lliurament d'un Pla d'Actuació amb informació dels nous equips. No es considera
adequada doncs, tot i que la proposta pot ser d'utilitat no es basa en la utilització del model de dades de
projecte.
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1.22.

UTE BAC ‐ GEOCONSULT

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:

Obj.

Acc.

num.

Grau adequació de les
accions i lliurables a
l’objectiu general del
contracte

Adequació de la
Informació a
incorporar als objectes
i espais

Puntuació total

l11

0.5

0.25

0.75

l12

0.5

0.25

0.75

l13

0.5

0.25

0.75

l14

0.5

0.25

0.75

l15

0.5

0.25

0.75

l16

0.5

0.25

0.75

l17

0.5

0.25

0.75

l18

0.5

0.25

0.75

a5
O3
a6

a7
O4
a8

6

O3:
L11 no es adequat per avaluar, si per a consulta i per tant es valora com adequat parcialment.
L12, 13 i 14 son adequats, però manca definició de cost de manteniment i manca considerar cost
d'inversió i retirada a abocador per a considerar cicle de vida. Es valoren adequats parcialment

O4:
Les accions (a7 i a8) i lliurables (L15, L16, L17 i L18) plantejats suposen accés de visualització però no
plantegen quina es la informació específica ni permeten l'avaluació de criteris de seguretat mes enllà de la
consulta element a element i per tant la proposta es considera adequada parcialment.
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1.23.

META ENGINEERING, S.A.

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:

Obj.

Acc.

num.

Grau adequació de les
accions i lliurables a
l’objectiu general del
contracte

Adequació de la
Informació a
incorporar als objectes
i espais

Puntuació total

l11

0.5

0.25

0.75

l12

0.5

0.25

0.75

l13

0.5

0.25

0.75

l14

0.5

0.25

0.75

l15

1

0.25

1,25

l16

1

0.25

1,25

l17

0.5

0.25

0.75

l18

0.5

0.25

0.75

a5
O3
a6

a7
O4
a8

7

O3:
A L11 i L12 es proposa la introducció en el model de dades de camps relatives al manteniment i la seva
extracció en forma de taules. Es considera la proposta parcialment adequada doncs no considera el cost
d'inversió per al cicle de vida complert.
A L13 i L14 es proposa la generació d'un model amb dades temporals que permeti visualitzar els elements
segons els seu estat de manteniment. Es considera la proposta adequada parcialment doncs manca
definició d'altres costos per a considerar cicle de vida.

O4:
A L15 i L16 es proposa la realització d’una simulació del control de gàlib per a comprovació de seguretat i
d'accés de vehicles. Es considera la proposta adequada doncs aporta valor per a l'anàlisi de requeriments
de seguretat.
A L17 i L18 Es proposa la generació d'un model actualitzat de forma contínua de l'estat de la
infraestructura per a posar a l'abast dels serveis d'emergència i seguretat. Es considera la proposta
adequada parcialment doncs aporta informació sobre l'estat de la infraestructura però no es d'utilitat
específica per a requeriments de seguretat.
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1.24.

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U.

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:

Obj.

Acc.

num.

Grau adequació de les
accions i lliurables a
l’objectiu general del
contracte

Adequació de la
Informació a
incorporar als objectes
i espais

Puntuació total

l11

1

0.25

1,25

l12

1

0.25

1,25

l13

0

0

0

l14

0

0

0

l15

0.5

0.25

0.75

l16

0.5

0.25

0.75

l17

0.5

0.25

0.75

l18

0.5

0.25

0.75

a5
O3
a6

a7
O4
a8

5.5

O3:
Es proposa la classificació dels elements del túnel segons estàndard COBIe que pot ser utilitzat per a la
transferència d’informació entre fase de construcció a fase d'operació. Es considera correcta la proposta
però nomes satisfà totalment una de les accions demanades (A5) i els seus lliurables (L11 i L12). Per tant
l’acció 5 es considera adequada i l’acció 6 no es considera adequada.

O4:
Les accions i lliurables plantejats suposen accés de visualització però no plantegen quina es la informació
específica ni permeten l'avaluació de criteris de seguretat mes enllà de la consulta element a element i per
tant es considera la proposta parcialment adequada.
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CONCLUSIÓ VALORACIÓ LOT 1
Atenent les consideracions anteriors pel que fa a la determinació de la valoració dels criteris d’adjudicació
avaluables mitjançant judici de valor, la valoració de les propostes del LOT 1 queda resumida en:

UTE INSE
RAIL, S.L.
SEOPRIM

UTE TEKIA
SGS

TPF
GETINSA
EUROESTU
DIOS, SL

UTE BAC ‐
GEOCONSU
LT

META
ENGINEERI
NG S.A.

CONSULTING,
ENGINEERING,
ARCHITECTURE,
S.A.U.

Proposta d’execució i
organització

1,8

8,5

5,4

8,4

10,5

7,1

Gestió de riscos

1,1

8

5,4

5

7,95

6,2

Proposta de gestió

0

3,75

2

1,5

5

5

Ampliació objectius i usos a
assolir pel que fa al BIM

10

7,25

5,5

6

7

5,5

12,9

27,5

18,3

20,9

30,45

23,8

IDOM
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VALORACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT
JUDICI DE VALOR – LOT 2

1. Proposta d’execució i organització de les tasques descrites a la clàusula 7 del
PPT
Tal com s’indica en el apartat 1.1 de la clàusula 10 del plec administratiu, es valora organització de treball
presentada pel licitador on es faci una breu descripció de les tasques de gestió, seguiment i control que
considera més importants en relació a la descripció i identificació dels treballs a realitzar descrits a la
clàusula 7.

La valoració es fa d’acord amb el grau d’adequació de les diferents propostes a l’objectiu del contracte i la
puntuació s’atorgarà tenint en compte els següents paràmetres:
‐

Nivell de detall de la proposta

‐

Grau de coherència de la proposta

‐

Funcionalitat de la metodologia exposada

‐

Grau d’alineació amb les necessitats descrites

‐

Utilitat de la proposta per la millora de la prestació

Els paràmetres indicats anteriorment es valoren de conformitat amb el grau d’adequació a l’objecte del
contracte. No és valora la informació que es consideri supèrflua o innecessària per a la prestació objecte
del present contracte. La puntuació es realitza en base al que s’estableix en la següent taula en funció del
grau d’idoneïtat.
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FUNCIONS

Aspectes a valorar en la proposta
Seguiment, control, coordinació i impuls de les
diferents activitats que s’inclouen en el projecte

Grau adequació al objectiu del contracte
Alt

Mitjà

baix

nul

1

0,6

0,3

0

1

0,6

0,3

0

1

0,6

0,3

0

1

0,6

0,3

0

1

0,6

0,3

0

1

0,6

0,3

0

1

0,6

0,3

0

2

1,4

0,6

0

1,5

1

0,5

0

1,5

1

0,5

0

Contextualització i identificació de les vies i nivells
d’interlocució que es tindrà amb els agents que
intervenen en el projecte: altres empreses
contractistes pels diferents lots, promotor,
companyies subministradores, empreses o altres
Planificació,

administracions que puguin tenir relació

seguiment i

(contractacions externes, operadors municipals,

control de les

empreses concessionàries, etc.)

actuacions

Eines utilitzades per al seguiment de la planificació
del projecte
Detecció de camins crítics
Contingut informes seguiment a presentar davant
del grup de treball :proposta esquemàtica / maqueta
Gestió coordinació dels equips d’obra civil i
d’instal∙lacions
Metodologia convocatòria/seguiment de reunions
Comprensió dels d’objectius a assolir amb la
utilització de la metodologia BIM, les accions
conseqüents per assolir‐los i els lliurables a obtenir a
partir d’aquesta.

Coordinació
BIM

Definició del procés de definició del projecte, els
fluxos d’informació entre els diferents agents, els
requeriments i condicionants entre tasques, les fases
de treball i les fites d’entrega .
Gestió de la informació, formats d’entrega i control
de qualitat i comprovacions a realitzar sobre el
producte.

La puntuació màxima atorgable es de 12 punts.
A continuació és passa a descriure breument i per cada aspecte valorable la puntuació atorgada en cada
cas.
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1.25.

UTE INSE RAIL, S.L. SEOPRIN

Organitza la seva proposta exposant la proposta d’execució i organització, diferenciant la mateixa en
diferents apartats: uns generals de proposta de gestió i gestió tècnica i altres mes centrats en les diferents
fases (primera, anàlisi de solucions possibles, estudi de viabilitat, maqueta i projecte).

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:
Grau d'adequació

Valoració

Alt

1

Contextualització i identificació de les vies i nivells d’interlocució

No aporta

0

Eines utilitzades per al seguiment de la planificació del projecte

No aporta

0

Detecció de camins crítics

No aporta

0

Contingut informes seguiment a presentar davant del grup de treball

No aporta

0

Baix

0,3

Metodologia convocatòria/seguiment de reunions

No aporta

0

Comprensió dels d’objectius a assolir amb la utilització de la metodologia BIM

No aporta

0

Definició del procés de definició del projecte, fluxos d’informació, requeriments ...

No aporta

0

Baix

0,5

Seguiment, control, coordinació i impuls de les diferents activitats

Gestió coordinació dels equips d’obra civil i d’instal∙lacions

Gestió de la informació, formats d’entrega i control de qualitat i comprovacions

TOTAL:

1,8

Seguiment, control, coordinació i impuls de les diferents activitats:
Durant l’exposició de les diferents fases es determina quin seguiment i control es farà en les diferents
activitats.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Contextualització i identificació de les vies i nivells d’interlocució:
No es puntua la proposta ja que no ve desenvolupada a l’oferta i per tant es valora amb un grau
d’adequació nul.

Eines utilitzades per al seguiment de la planificació del projecte:
No es puntua la proposta ja que no ve desenvolupada a l’oferta i per tant es valora amb un grau
d’adequació nul.
Detecció de camins crítics:
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No es puntua la proposta ja que no ve desenvolupada a l’oferta i per tant es valora amb un grau
d’adequació nul.

Contingut informes seguiment a presentar davant del grup de treball:
No es puntua la proposta ja que no ve desenvolupada a l’oferta i per tant es valora amb un grau
d’adequació nul.

Gestió coordinació dels equips d’obra civil i d’instal•lacions:
A la proposta s’indica quins seran els mitjans humans dedicats a l’execució del projecte i l’organigrama
dels diferents equips de treball. Es proposa una eina de gestió de tasques (Omniplan) i es proposa la
realització de reunions de coordinació setmanals.
S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que el plantejament dels equips separa l’equip BIM
quan hauria d’estar integrat en la resta d’equips o en un nivell de coordinació.

Metodologia convocatòria/seguiment de reunions:
La proposta te un grau d’adequació nul ja que només reflecteix els requeriments mínims inclosos en el
PPT , sense aportar res a la proposta, per la qual cosa no es puntua.

Comprensió dels d’objectius a assolir amb la utilització de la metodologia BIM, les accions conseqüents
per assolir‐los i els lliurables a obtenir a partir d’aquesta:
La proposta te un grau d’adequació nul ja que no s'explica com es pretén assolir els objectius mitjançant
la metodologia BIM de forma específica per al projecte, per la qual cosa no es puntua.

Definició del procés de definició del projecte, els fluxos d’informació entre els diferents agents, els
requeriments i condicionants entre tasques, les fases de treball i les fites d’entrega:
La proposta te un grau d’adequació nul ja que no

s'aporta cap informació relativa al l’ús de la

metodologia segons les tasques específiques definides al projecte., per la qual cosa no es puntua.

Gestió de la informació, formats d’entrega i control de qualitat i comprovacions a realitzar sobre el
producte:
S'exposa que es farà servir un espai de compartició d'informació amb control de versions. Es fa esment a
formats d'entrega, i comprovacions geomètriques.
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S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que no s'indica específicament com es realitzaran
les comprovacions de qualitat indicades al PEB.
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1.26.

UTE TEKIA SGS

Fa una explicació de la seva proposta organitzant‐la en diferents apartats que es corresponen amb
cadascun dels aspecte avaluables.

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:
Grau d'adequació

Valoració

Seguiment, control, coordinació i impuls de les diferents activitats

Alt

1

Contextualització i identificació de les vies i nivells d’interlocució

Alt

1

Eines utilitzades per al seguiment de la planificació del projecte

Alt

1

Detecció de camins crítics

Alt

1

Contingut informes seguiment a presentar davant del grup de treball

Alt

1

Gestió coordinació dels equips d’obra civil i d’instal∙lacions

Alt

1

Metodologia convocatòria/seguiment de reunions

Alt

1

No Aporta

0

Definició del procés de definició del projecte, fluxos d’informació, requeriments ...

Mitjà

1

Gestió de la informació, formats d’entrega i control de qualitat i comprovacions

Baix

0,5

Comprensió dels d’objectius a assolir amb la utilització de la metodologia BIM

TOTAL:

8,5

Seguiment, control, coordinació i impuls de les diferents activitats:
La proposta detalla els punts en els que es basarà separant les diferents accions a dur a terme agrupant‐
les en el seguiment del servei, el control de l’execució i la coordinació i impuls.

S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Contextualització i identificació de les vies i nivells d’interlocució:
Fa una exposició de les vies d’interlocució, proposant la realització de protocols en diferents casos i
identificant nombrosos actors que tindran un paper en el desenvolupament del projecte.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Eines utilitzades per al seguiment de la planificació del projecte:
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Es proposa la utilització del MS Project per al seguiment de la planificació i detalla com es farà el
seguiment i actualització del mateix. Es detalla per una banda com es s’establirà la planificació inicial i per
altra com es farà el seguiment de la mateixa.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Detecció de camins crítics:
A la proposta s’exposa la metodologia de seguiment/revisió dels camins crítics per a diferents fases de
l’execució del contracte (treballs de camp, elaboració d’estudi d’alternatives, elaboració del projecte bàsic
i redacció de projecte executiu).
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Contingut informes seguiment a presentar davant del grup de treball:
S’indica quins informes s’elaboraran (informe inicial, informes mensuals i informes a demanda) indicant el
contingut dels informes inicial i mensual. També s’ofereix una presentació resum del projecte en anglès
donat que el projecte rep finançament europeu.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Gestió coordinació dels equips d’obra civil i d’instal•lacions:
S’enumeren els fonaments de la coordinació entre els equips d’obra civil i d’instal∙lacions. Es proposa l’ús
de les eines (metodologia BIM) de detecció de conflictes (colisions) entre equips i infraestructures.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Metodologia convocatòria/seguiment de reunions:
Es proposa la metodologia de convocatòria de reunions tant de seguiment mensual com les no
periòdiques.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.
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Comprensió dels d’objectius a assolir amb la utilització de la metodologia BIM, les accions conseqüents
per assolir‐los i els lliurables a obtenir a partir d’aquesta:
No es puntua la proposta ja que s’indiquen uns objectius referenciats a la Universitat de Pensilvania que
no son els que s'indiquen al plec (OB 1 i OB2 del PEB) i per tant es valora amb un grau d’adequació nul.

Definició del procés de definició del projecte, els fluxos d’informació entre els diferents agents, els
requeriments i condicionants entre tasques, les fases de treball i les fites d’entrega:
A la proposta s'exposa un flux de treball BIM estàndard segons ISO.
S’atorga la puntuació de nivell mitjà a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats degut a que
manca especificar l'aplicació del flux de treball segons les tasques, agents i etapes definides en el plec
tècnic i els requeriments entre tasques i agents.

Gestió de la informació, formats d’entrega i control de qualitat i comprovacions a realitzar sobre el
producte:
A la proposta s'exposa que es farà servir un espai de compartició d'informació amb control de versions. Es
fa esment a formats d'entrega, i comprovacions geomètriques.
S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que no s'indica específicament com es realitzaran
les comprovacions de qualitat indicades al PEB.
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1.27.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL

Fa una explicació de la seva proposta organitzant‐la en alguns dels apartats que es corresponen amb
cadascun dels aspecte avaluables.

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:
Grau d'adequació

Valoració

Seguiment, control, coordinació i impuls de les diferents activitats

Baix

0,3

Contextualització i identificació de les vies i nivells d’interlocució

Alt

1

Eines utilitzades per al seguiment de la planificació del projecte

Alt

1

Detecció de camins crítics

Nul

0

Contingut informes seguiment a presentar davant del grup de treball

Alt

1

Gestió coordinació dels equips d’obra civil i d’instal∙lacions

Nul

0

Metodologia convocatòria/seguiment de reunions

Nul

0,3

Comprensió dels d’objectius a assolir amb la utilització de la metodologia BIM

Baix

0,6

Definició del procés de definició del projecte, fluxos d’informació, requeriments ...

Mitjà

1

Gestió de la informació, formats d’entrega i control de qualitat i comprovacions

Baix

0,6

TOTAL:

5,4

Seguiment, control, coordinació i impuls de les diferents activitats:
Es presenta una organització de l'equip adaptada a les successives etapes del contracte (estudi de
viabilitat, redacció de projecte i lliurament final), mantenint sempre una estructura bàsica.
S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que la major part de la proposta exposa les tasques
a portar a terme ja descrites al PPT i no es desenvolupa la metodologia a realitzar per portar a terme la
coordinació i impuls de les activitats

Contextualització i identificació de les vies i nivells d’interlocució:
S’identifiquen els possibles interlocutors en el desenvolupament del projecte i per quines vies
s’interlocutarà amb els mateixos.
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S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Eines utilitzades per al seguiment de la planificació del projecte:
Es proposa com a eina bàsica per al seguiment de la planificació del projecte el Diagrama de Gantt o
Cronograma realitzat mitjançant l'eina de programari MS Project. També es proposa utilitzar l'eina de
gestió de projectes Trello, que permet definir tasques, prioritzar‐les.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Detecció de camins crítics:
No es puntua la proposta ja que no ve desenvolupada la detecció de camins crítics i la seva gestió a
l’oferta i per tant es valora amb un grau d’adequació nul.

Contingut informes seguiment a presentar davant del grup de treball:
Es proposa la realització d’un informe mensual reportant l'avanç dels treballs, previ a la reunió de
seguiment, 1 informe al final de cadascuna de les fases del projecte i altres informes a petició de DGI.
També es fa una proposta esquemàtica del contingut.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Gestió coordinació dels equips d’obra civil i d’instal∙lacions:
No es puntua la proposta ja que no ve desenvolupada la gestió coordinació dels equips d’obra civil i
d’instal∙lacions a l’oferta i per tant es valora amb un grau d’adequació nul.

Metodologia convocatòria/seguiment de reunions:
No es puntua la proposta ja que no ve desenvolupada la metodologia per a la convocatòria i seguiment de
reunions a l’oferta i per tant es valora amb un grau d’adequació nul.

Comprensió dels d’objectius a assolir amb la utilització de la metodologia BIM, les accions conseqüents
per assolir‐los i els lliurables a obtenir a partir d’aquesta:
S'indica l’ús de models de dades BIM des d'on obtenir visualitzacions 3D i extreure taules de registres.
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S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que no s'especifica com satisfaran aquestes dades
cada un dels objectius i accions específics indicats al plec.

Definició del procés de definició del projecte, els fluxos d’informació entre els diferents agents, els
requeriments i condicionants entre tasques, les fases de treball i les fites d’entrega:
La proposta és una taula amb l’ús que es donarà als models de dades per a cada fase.
S’atorga la puntuació de nivell mitjà a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats degut a que
manca la identificació dels possibles intercanvis d'informació entre els agents identificats al plec, els
requeriments d’informació i condicionants..

Gestió de la informació, formats d’entrega i control de qualitat i comprovacions a realitzar sobre el
producte:
La proposta exposa que es farà servir un espai de compartició d'informació amb control de versions. Es fa
esment a formats d'entrega, i comprovacions geomètriques.
S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que no s'indica específicament com es realitzaran
les comprovacions de qualitat indicades al PEB.
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1.28.

UTE BAC ‐ GEOCONSULT

Fa una explicació de la seva proposta organitzant‐la en diferents apartats que es corresponen amb
cadascun dels aspecte avaluables.

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:
Grau d'adequació

Valoració

Seguiment, control, coordinació i impuls de les diferents activitats

Baix

0,3

Contextualització i identificació de les vies i nivells d’interlocució

Baix

0,3

Eines utilitzades per al seguiment de la planificació del projecte

Alt

1

Detecció de camins crítics

Alt

1

Contingut informes seguiment a presentar davant del grup de treball

Alt

1

Gestió coordinació dels equips d’obra civil i d’instal∙lacions

Baix

0,3

Metodologia convocatòria/seguiment de reunions

Alt

1

Comprensió dels d’objectius a assolir amb la utilització de la metodologia BIM

Alt

2

Definició del procés de definició del projecte, fluxos d’informació, requeriments ...

Mitjà

1

Gestió de la informació, formats d’entrega i control de qualitat i comprovacions

Baix

0,5

TOTAL:

8,4

Seguiment, control, coordinació i impuls de les diferents activitats:
En aquest apartat es mostra la planificació i es detalla com es realitzaran a l’inici del contracte les gestions
amb les empreses de serveis de subministrament per recavar informació i proposar la metodologia per al
seguiment, planificació i control.
S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que s’indica que definirà la metodologia per al
seguiment, control i coordinació del projecte actuacions d'adaptació del túnel Vila Olímpica B‐10 un cop el
contracte estigui actiu i s’hagi redactat el Programa d'Assegurament de Qualitat, sense esbossar a la
proposta cap línia metodològica per a aquest seguiment, control i coordinació.

Contextualització i identificació de les vies i nivells d’interlocució:
A la proposta s’inclou un organigrama d’interlocució entre l’equip redactor i altres actors involucrats
(REPs, matenidors, altres administracions...). Indiquen que a l’inici dels treballs es realitzarà un document
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d'interlocució on es defineixin els agents implicats tant per part de la UTE com per part de Ajuntament de
Barcelona, companyies subministradores etc.

S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que si be es determinen els interlocutors, no es fa
cap proposta de vies i nivells d’interlocució amb els mateixos.

Eines utilitzades per al seguiment de la planificació del projecte:
La proposta indica les eines a utilitzar tant en la gestió com en la integració del projecte (project,
Autodesk, Naviswork, Presto, TCQ, SharePoint, Microsoft Teams i Telefonia).
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Detecció de camins crítics:
Es proposa plantejar el camí crític a la realització de l'anàlisi de riscos cap a l'obtenció de la solució òptima
de projecte perquè el túnel sigui segur. Per definir totes les instal∙lacions, s’analitzaran totes les
possibilitats d'obra civil per dissenyar les instal∙lacions necessàries. Es destaquen problemes concrets
actuals dels túnels de Borràs i Pedralbes.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Contingut informes seguiment a presentar davant del grup de treball:
A la proposta s’indica el contingut de l’informe de manera esquemàtica.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Gestió coordinació dels equips d’obra civil i d’instal∙lacions:
Es proposen dues parts diferents pel que fa a la coordinació dels equips, una en la que els equips es
coordinaran per consensuar les solucions tècniques i altra basada en la coordinació en l'entorn BIM de
tots dos equips.
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S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que la coordinació BIM hauria d’incorporar la
coordinació del consens de les solucions tècniques i el fet de que es faci un plantejament per separat es
desvia en l’indicat al PEB.

Metodologia convocatòria/seguiment de reunions:
Es proposa una periodicitat setmanal de reunions fins a la correcta definició de la solució tècnica, moment
en el que es proposen quinzenals o mensuals. Les reunions es realitzarien amb Microsoft Teams,
convocant el personal adequat en funció dels temes a tractar.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Comprensió dels d’objectius a assolir amb la utilització de la metodologia BIM, les accions conseqüents
per assolir‐los i els lliurables a obtenir a partir d’aquesta:
La proposta exposa els objectius, accions i llaurables de projecte, així com l’ús que es donarà la informació
BIM per al seu assoliment.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Definició del procés de definició del projecte, els fluxos d’informació entre els diferents agents, els
requeriments i condicionants entre tasques, les fases de treball i les fites d’entrega:
A la proposta s'exposa un flux de treball BIM estàndard segons ISO.
S’atorga la puntuació de nivell mitjà a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats degut a que
manca especificar l'aplicació d'aquest flux de treball segons les tasques, agents i etapes definides en el
plec tècnic.

Gestió de la informació, formats d’entrega i control de qualitat i comprovacions a realitzar sobre el
producte:
S'exposa que es farà servir un espai de compartició d'informació amb control de versions. Es fa esment a
formats d'entrega, i comprovacions geomètriques.
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S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que no s'indica específicament com es realitzaran
les comprovacions de qualitat indicades al PEB.
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1.29.

META ENGINEERING, S.A.

Fa una explicació de la seva proposta organitzant‐la en diferents apartats que es corresponen amb
cadascun dels aspecte avaluables.

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:
Grau d'adequació

Valoració

Seguiment, control, coordinació i impuls de les diferents activitats

Alt

1

Contextualització i identificació de les vies i nivells d’interlocució

Alt

1

Eines utilitzades per al seguiment de la planificació del projecte

Alt

1

Detecció de camins crítics

Alt

1

Contingut informes seguiment a presentar davant del grup de treball

Alt

1

Gestió coordinació dels equips d’obra civil i d’instal∙lacions

Alt

1

Metodologia convocatòria/seguiment de reunions

Alt

1

Comprensió dels d’objectius a assolir amb la utilització de la metodologia BIM

Alt

2

Definició del procés de definició del projecte, fluxos d’informació, requeriments ...

Mitjà

1

Gestió de la informació, formats d’entrega i control de qualitat i comprovacions

Baix

0,5

TOTAL:

10,5

Seguiment, control, coordinació i impuls de les diferents activitats:
Exposa i detalla les activitats de seguiment, control i coordinació a realitzar durant el desenvolupament
del contracte: planificació del mateix, identificació dels agents, detecció i seguiment de problemes o
incidències i elaboració de punts d’inspecció adaptats a cada fase per tal de detectar mancances i
incorreccions en els lliurables.
Se li atorga la màxima puntuació ja que la proposta incorpora tots els paràmetres responent amb el
màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques.

Contextualització i identificació de les vies i nivells d’interlocució:
Fan una identificació exhaustiva de tots els agents i indiquen els canals de comunicació (correu electrònic,
telefonia mòbil, reunions per videoconferència i/o presencials, etc.)
Se li atorga la màxima puntuació ja que la proposta incorpora tots els paràmetres responent amb el
màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques.
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Eines utilitzades per al seguiment de la planificació del projecte:
Es proposa per la realització del seguiment de la planificació del contracte l’ús del Microsoft Project.
S’exposa la metodologia de planificació i reprogramació.
Se li atorga la màxima puntuació ja que la proposta incorpora tots els paràmetres responent amb el
màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques.

Detecció de camins crítics:
Llisten les activitats o camins crítics mes rellevants que es preveuen al llarg del projecte, proposant
realitzar un seguiment intens per part del Director de l’Equip d’aquestes o altres camins/activitats
crítiques que es determinin amb la planificació.
Se li atorga la màxima puntuació ja que la proposta incorpora tots els paràmetres responent amb el
màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques.

Contingut informes seguiment a presentar davant del grup de treball:
Indiquen el contingut esquemàtic dels informes de seguiment
Se li atorga la màxima puntuació ja que la proposta incorpora tots els paràmetres responent amb el
màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques.

Gestió coordinació dels equips d’obra civil i d’instal•lacions:
Es proposa la creació d’un Comitè de Projecte intern en aquells projectes que intervenen vàries disciplines
d’acord amb un procediment intern de l’empresa. Exposen breument els integrants i funcionament del
mateix.
Se li atorga la màxima puntuació ja que la proposta incorpora tots els paràmetres responent amb el
màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques.

Metodologia convocatòria/seguiment de reunions:
Proposen una planificació inicial de les reunions quinzenals de seguiment i la metodologia de convocatòria
de les reunions específiques.
Se li atorga la màxima puntuació ja que la proposta incorpora tots els paràmetres responent amb el
màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques.
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Comprensió dels d’objectius a assolir amb la utilització de la metodologia BIM, les accions conseqüents
per assolir‐los i els lliurables a obtenir a partir d’aquesta:
S'exposen els objectius, accions i lliurables de projecte, així com l’ús que es donarà la informació BIM per
al seu assoliment.
Se li atorga la màxima puntuació ja que la proposta incorpora tots els paràmetres responent amb el
màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques.

Definició del procés de definició del projecte, els fluxos d’informació entre els diferents agents, els
requeriments i condicionants entre tasques, les fases de treball i les fites d’entrega:
S'exposa un procés de generació d'informació geomètrica i paramètrica.
S’atorga la puntuació de nivell mitjà a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats degut a que
manca una identificació específica de l’ús que es donarà a la informació BIM per a cada fase de definició
indicada en el plec tècnic. Manca identificar el flux d'informació entre agents. Només s'identifica la
col∙lisió d'elements com a procés de coordinació.

Gestió de la informació, formats d’entrega i control de qualitat i comprovacions a realitzar sobre el
producte:
La proposta exposa que es farà servir un espai de compartició d'informació amb control de versions. Es fa
esment a formats d'entrega, i comprovacions geomètriques.
S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que no s'indica específicament com es realitzaran
les comprovacions de qualitat indicades al PEB.
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1.30.

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U.

Fa una explicació de la seva proposta organitzant‐la en diferents apartats que es corresponen amb
cadascun dels aspecte avaluables.

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:

Grau d'adequació

Valoració

Seguiment, control, coordinació i impuls de les diferents activitats

Alt

1

Contextualització i identificació de les vies i nivells d’interlocució

Alt

1

Eines utilitzades per al seguiment de la planificació del projecte

Alt

1

Detecció de camins crítics

Baix

0,3

Contingut informes seguiment a presentar davant del grup de treball

Alt

1

Gestió coordinació dels equips d’obra civil i d’instal∙lacions

Baix

0,3

Metodologia convocatòria/seguiment de reunions

Alt

1

No aporta

0

Definició del procés de definició del projecte, fluxos d’informació, requeriments ...

Mitja

1

Gestió de la informació, formats d’entrega i control de qualitat i comprovacions

Baix

0,5

Comprensió dels d’objectius a assolir amb la utilització de la metodologia BIM

TOTAL:

7,1

Seguiment, control, coordinació i impuls de les diferents activitats:
A la seva proposta, el licitador exposa la metodologia, contingut i periodicitat de les diferents reunions de
coordinació i de desenvolupament del projecte.
Se li atorga la màxima puntuació ja que la proposta incorpora tots els paràmetres responent amb el
màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques.

Contextualització i identificació de les vies i nivells d’interlocució:
Es presenta un organigrama amb els diferents agents i l’esquema de comunicacions i es detalla amb qui,
com i per a que es comunicaran els agents involucrats.
Se li atorga la màxima puntuació ja que la proposta incorpora tots els paràmetres responent amb el
màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques.
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Eines utilitzades per al seguiment de la planificació del projecte:
Es proposa l’ús del software Primavera per a la gestió global del contracte, així com el Sharepoint com a
repositori documental.
Se li atorga la màxima puntuació ja que la proposta incorpora tots els paràmetres responent amb el
màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques.

Detecció de camins crítics:
S’indica que la detecció de camins crítics es realitzarà gràcies a l’ús del software Primavera i en la pròpia
experiència en el desenvolupament de projectes.
S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que la proposta no concreta, identifica, preveu o
proposa en base a que es pot detectar cap camí crític.

Contingut informes seguiment a presentar davant del grup de treball:
Indiquen el contingut esquemàtic dels informes de seguiment
Se li atorga la màxima puntuació ja que la proposta incorpora tots els paràmetres responent amb el
màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques.

Gestió coordinació dels equips d’obra civil i d’instal∙lacions:
Per a la coordinació dels equips d’obra civil i d’instal∙lacions es proposen reunions setmanals de
coordinació i un llistat actualitzat de totes les persones involucrades en el projecte per facilitar la
comunicació.
S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut que basar la coordinació dels equips només en
reunions es considera insuficient.

Metodologia convocatòria/seguiment de reunions:
Es proposa la realització de reunions quinzenals per videoconferencia i es crearà un Equip al Teams
específic per al contracte associat al Sharepoint. Es proposen altres reunions o comunicacions amb
diferents objectius amb diferents organismes.
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Se li atorga la màxima puntuació ja que la proposta incorpora tots els paràmetres responent amb el
màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques.

Comprensió dels d’objectius a assolir amb la utilització de la metodologia BIM, les accions conseqüents
per assolir‐los i els lliurables a obtenir a partir d’aquesta:
La proposta te un grau d’adequació nul ja que no s'indica específicament quins son els objectius i accions
BIM del projecte ni quin us es donarà a la metodologia per a assolir cada un d'ells., per la qual cosa no es
puntua.

Definició del procés de definició del projecte, els fluxos d’informació entre els diferents agents, els
requeriments i condicionants entre tasques, les fases de treball i les fites d’entrega:
S'exposa un flux de treball BIM genèric amb una evolució del nivell d'informació progressiu a mesura que
evolucioni el projecte.
S’atorga la puntuació de nivell mitjà a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats degut a que
no es considera adequat aquest plantejament doncs poden ser necessari nivells d’informació alts en fases
inicials. No s’identifiquen específicament els fluxos d'informació entre els agents indicats al plec..

Gestió de la informació, formats d’entrega i control de qualitat i comprovacions a realitzar sobre el
producte:
La proposta exposa que es farà servir un espai de compartició d'informació amb control de versions. Es fa
esment a formats d'entrega, i comprovacions geomètriques.
S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que no s'indica específicament com es realitzaran
les comprovacions de qualitat indicades al PEB.
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2. Gestió de Riscos
Tal com s’indica en l’apartat 1.2 de la clàusula 10 del plec administratiu es valora, en base a la planificació
presentada, la capacitat del licitador per gestionar els diferents riscos intrínsecs a les tasques a
desenvolupar.

Per fer‐ho ha d’identificar, per a cadascuna de les fases que consten a la clàusula 7 del PCTP, els riscos
associats. Una vegada identificats i exposats aquests riscos caldrà que identifiqui quins agents van
associats als mateixos i finalment proposar quines estratègies o mesures preveu realitzar per minimitzar
aquests riscos.

Els riscos a identificar per a les fases que consten a la clàusula 7 del PCTP seran:

Treballs de gestió de les actuacions

2 riscos

Estudi viabilitat propostes

2 riscos

Treballs de redacció del projecte bàsic

3 riscos

Treballs de redacció de projecte executiu

3 riscos

La puntuació atorgada a la proposta de gestió de riscos es farà tenint en compte els següents paràmetres
per a cada activitat:


Grau d’alineació amb el projecte pel que fa a la identificació dels riscos



Grau d’alineació amb el projecte pel que fa a la identificació dels impactes



Grau d’alineació amb el projecte pel que fa a la a la identificació dels agents implicats



Grau d’alineació amb el projecte pel que fa a la proposta de gestió del risc



Idoneïtat de les propostes dins el context del projecte

Els paràmetres indicats anteriorment es valoren de conformitat amb el grau d’adequació a l’objecte del
contracte. No és valora la informació que es consideri supèrflua o innecessària per a la prestació objecte
del present contracte. La puntuació es realitza en base al que s’estableix en la següent taula en funció del
grau d’idoneïtat.
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Grau adequació al objectiu del contracte
Activitat
Alt

mitjà

baix

No aporta

Risc identificat

0,2

0,1

0,05

0

Impacte

0,2

0,1

0,05

0

Agents implicats

0,1

0,05

0,025

0

Proposta

0,2

0,1

0,05

0

Idoneïtat de la proposta dins el context del projecte

0,1

0,05

0,025

0

La puntuació màxima atorgable per activitat es de 0’8 punts i la puntuació màxima total per a aquest
apartat es de 8 punts

A continuació és passa a descriure breument i per cada aspecte valorable la puntuació atorgada en cada
cas.
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1.31.

UTE INSE RAIL, S.L. SEOPRIM

Es presenten un total de 11 riscos, d’acord amb el que es demana al PCAP, mes 3 riscos en l’accés a camp,
aquests últims no es valoren perquè no estan en cap categoria valorable i el tercer risc de la Gestió de les
actuacions no es valora ja que excedeix el nombre de riscos a valorar en dit apartat. Tots els riscos venen
identificats de manera somera, així com les propostes de mitigació.
Els riscos identificats, amb la seva valoració son :
Valoració
Mitjà en risc i
impacte, baix
resta activitats

RISC 1: Anàlisis de Documentació. Risc Falta de Dades

RISC 2: Presa de dades en camp. Risc Errada en les Dades

Puntuació

0,3

Nul

0

Baix per a totes
les activitats

0,2

Nul

0

Baix per a totes
les activitats

0.2

RISC 6: Retards en càlculs. Risc d’Augment de Termini

Nul

0

RISC 7: Adequació BIM. Risc en Qualitat Projecte

Nul

0

RISC 8: Acceptació projecte Base. Risc en Termini

Mitjà per a totes
les activitats

0.4

RISC 9: Coordinació Equips. Risc en Termini

Nul

0

RISC 10: Adequació BIM. Risc en Qualitat Projecte

Nul

0

RISC 3: Retards o falta de Dades de Camp. Risc de Indefinicions en Alternatives
RISC 4: Retards en càlculs. Risc d’Augment de Termini
RISC 5: Complexitat de solucions/Cost. Risc de Fora de Terminis i Costos

TOTAL:

1,1

Risc 1: S’atorga la puntuació de nivell mitjà al risc identificat i impacte ja que tot i incorporar tots els
paràmetres esmentats i resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats
degut a que tant el risc, com la proposta i els agents implicats estan definits de manera molt genèrica i no
queden ben definits.
S’atorga la puntuació de nivell baix als agents implicats ja que tot i incorporar tots els paràmetres
esmentats i resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec
de prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que només es fa referencia als tècnics de
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l’ajuntament quan hi ha molts mes agents implicats en l’obtenció d’informació (gestor del manteniment,
mantenidors...)
S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta i idoneïtat de la proposta dins el context del projecte ja
que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord
amb els requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a
satisfer els objectius proposats ni un cert grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que
davant d’una manca real d’informació, les reunions o la presa de dades en camp son insuficients i s’hauria
de treballar també en altres línies acceptant que pot ser hi ha dades que no es podran aconseguir.

Risc 2: La proposta te un grau d’adequació nul ja que les solucions al risc proposat son les pròpies de la
planificació normal de les tasques de presa de dades. Fer seguiment del treball, creuament de dades i
adequació de mitjans humans i materials es el mínim que s’espera per plec, de manera que iguala el
mínim sol∙licitat per a una prestació adequada del servei, per la qual cosa no es puntua.

Risc 3: S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres
esmentats i resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec
de prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que es un risc ja contemplat en una fase anterior
(gestió de les actuacions) i per tant evitable si es porta a terme correctament la gestió de riscos.

Risc 4: El risc es troba definit molt genèricament i no s’indiquen els motius dels retards en els càlculs.
Aquesta indefinició fa que no es pugui valorar adequadament si es una falta de planificació o un risc real
degut a imprevistos reals. Per tant no es pot valorar adequadament el risc i es determina que proposta te
un grau d’adequació nul i no es puntua.

Risc 5: S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres
esmentats i resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec
de prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que es un risc ja contemplat en una fase anterior
(gestió de les actuacions) i per tant evitable si es porta a terme correctament la gestió de riscos.

Risc 6: El risc es troba definit molt genèricament i no s’indiquen els motius dels retards en els càlculs.
Aquesta indefinició fa que no es pugui valorar adequadament si es una falta de planificació o un risc real
degut a imprevistos reals. Per tal no es pot valorar adequadament el risc i es determina que proposta te
un grau d’adequació nul per la qual cosa no es puntua
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Risc 7: La proposta te un grau d’adequació nul ja que l’adequació BIM i dels tècnics assignats està
determinat al plec de prescripcions tècniques i, per tant, no supera el mínim sol∙licitat per a una prestació
adequada del servei, per la qual cosa no es puntua.

Risc 8: S’atorga la puntuació de nivell mitjà en totes les activitats ja que tot i incorporar tots els
paràmetres esmentats i resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats
degut a que tant el risc, com la proposta i els agents implicats estan definits de manera molt genèrica i no
queden ben definits.

Risc 9: La proposta te un grau d’adequació nul ja que no s’està proposant un risc intrínsec a les tasques a
desenvolupar, sinó que es proposa un risc inherent a la tasca de redacció de projecte al que el projectista
ha de donar solució d’acord amb el Plec de Prescripcions. Per tant no supera el mínim sol∙licitat per a una
prestació adequada del servei, per la qual cosa no es puntua.

Risc 10: La proposta te un grau d’adequació nul ja que l’adequació BIM i dels tècnics assignats està
determinat al plec de prescripcions tècniques i, per tant, no supera el mínim sol∙licitat per a una prestació
adequada del servei, per la qual cosa no es puntua.
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1.32.

UTE TEKIA SGS

Es presenten un total de 10 riscos, d’acord amb el que es demana al PCAP. Per a cada risc es fa una
definició detallada del risc, agents i propostes. Els riscos identificats, amb la seva valoració son :

RISC 1: Mancances del model de gestió actual de les Rondes

Valoració

Puntuació

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

RISC 2: Nombrosos agents implicats a la gestió de les Rondes. Risc de que algun actor
es demori en les accions a realitzar o manca de col∙laboració activa per part dels agents
implicats a les Rondes
RISC 3: No disposar a l’inici del contracte de documentació suficient dels túnels
RISC 4: Retard en la inspecció del túnel per a)anul∙lació de tall total per imprevistos
(meteorologia, COVID‐19, manifestació...), b) no disponibilitat de personal/mitjans per
a fer proves d’algun DF/AT/mantenidor, c) tall realitzat però inoperatiu (p.e.asfaltat),
d) desmuntatge de tall abans de l’hora prevista (o muntatge més tard), menys temps
disponible, e)emergència durant la inspecció, f) Pèrdua de comunicació amb el centre
de control, impedint proves en remot.
RISC 5: Manca de coordinació amb els REPS per manca de resposta , perquè es
considerin les proves i inspeccions o alternatives insuficients i calgui repetir treballs
inspecció o ampliar estudi d’alternatives, o per manca de coordinació en proposar
alternatives
RISC 6: Desenvolupar el projecte amb hipòtesis de càlcul i paràmetres o model BIM no
consensuats amb la Direcció del contracte i els altres agents involucrats; discrepàncies
en la interpretació de la normativa a aplicar i com ha de ser la seva aplicació.
RISC 7: Retarda en l’emissió de l’informe ITP per part de REPS, que impossibilitat que
es pugui escometre la redacció del projecte executiu o introducció d’esmenes al
projecte bàsic.
RISC 8: Retard en l’entrega de l’informe ITP per part de REP o de l’informe de
l’auditoria del projecte per part de l’auditor
RISC 9: Informe ITP per part de REPs o bé auditoria de projecte que requereixi estudis
addicionals, solucions diferents no considerades o bé modificacions que afectin a) la
geometria de la solució i per tant impliquen modificar el model 3D BIM b) els
paràmetres que determinen el càlcul de l’índex de risc o resultat de l’anàlisi de riscos c)
perquè suposin haver de tornar a demanar informes als altres REPS.
RISC 10: Incoherències entre els informes ITPS REPS i/o entre els informes REPS o
l’informe d’auditoria del projecte i/o amb la revisió per part de la direcció contracte.

TOTAL:

8

Risc 1: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.
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Risc 2: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 3: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 4: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 5: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 6: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 7: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 8: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 9: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 10: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.
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1.33.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL

Es presenten un total de 10 riscos, d’acord amb el que es demana al PCAP. Per a cada risc es fa una
definició detallada del risc, agents i propostes. Els riscos identificats, amb la seva valoració son:
Valoració

Puntuació

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

RISC 3: Confinament de part de l’equip de treball per positiu en COVID‐ 19

Mitjà per a totes
les activitats

0,4

RISC 4: Impossibilitat de disseny d'una mesura exigida per la Instrucció tècnica de

Mitjà per a totes
les activitats

0,4

RISC 5: Jerarquia de les normes i criteris sobre incompliments dels túnels

Alt per a totes
les activitats

0,8

RISC 6: Cartografia incompleta lliurada per DGI a projectista

Alt per a totes
les activitats

0,8

Mitjà per a totes
les activitats

0.4

Alt per a totes
les activitats

0,8

Baix per a totes
les activitats

0,2

Nul

0

RISC 1: Fallada de l'ENTORN COMÚ DE DADES, en què s'intercanvien els documents
entre DGI i TPF Getinsa Euroestudios
RISC 2: Diferències de criteri entre els nombrosos agents implicats en la gestió dels
túnels de les Rondes

túnels viaris urbans de la ciutat de Barcelona

RISC 7: Possible descoordinació de submodels BIM
RISC 8: Dubtes relatives al correcte funcionament del sistema de ventilació.
RISC 9: Redacció Manual d'Explotació i el Pla de Manteniment. Incongruència de dades
sobre equips existents.
RISC 10: Falta de programació i no acomplir els terminis

TOTAL:

5,4

Risc 1: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 2: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 3: S’atorga la puntuació de nivell mitjà a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres
esmentats i resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec
de prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats degut a
que actualment el teletreball es troba força instaurat, i en el cas de personal amb baixa mèdica per COVID‐
19, s’hauria de tractar com una contingència com qualsevol altra baixa mèdica, no presentant una
especificitat diferent com per tenir‐ho en compte.
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Risc 4: S’atorga la puntuació de nivell mitjà a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres
esmentats i resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec
de prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats degut a
que davant l’impossibilitat d’implantar una mesura exigida per l’ITT pel seu cost o inviabilitat, s’ha de
justificar la seva inviabilitat i oferir mesures pal∙liatives per complir amb la Seguretat.

Risc 5: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 6: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 7: S’atorga la puntuació de nivell mitjà a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres
esmentats i resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec
de prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats degut a
que si be es un risc a tenir en compte, al l’annex del PPT on ve definit el Pla d’Execució BIM precontractual
es fa referència al control de Qualitat necessari per a que aquestes situacions no es donin, i per tant
s’hauria de tenir en compte a l’hora de definir el risc.
Risc 8: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 9: La proposta te un grau d’adequació nul ja que no millora els requeriments inclosos en el PPT i, per
tant, no supera el mínim sol∙licitat per a una prestació adequada del servei. La necessitat d’actualitzar
instal∙lacions no recollides pel projecte que no es trobin actualitzades no suposa un risc per se, ja que cal
redactar Manual d’explotació i PAU del projecte incorporant totes les instal∙lacions que es prevegin en el
projecte, per la qual cosa no es puntua.

Risc 10: La proposta te un grau d’adequació nul ja que es realitzen propostes (reunions de seguiment i
lliuraments intermitjos) que ja es troben inclosos al PPT i, per tant, iguala el mínim sol∙licitat per a una
prestació adequada del servei, per la qual cosa no es puntua.
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1.34.

UTE BAC ‐ GEOCONSULT

Es presenten un total de 10 riscos, d’acord amb el que es demana al PCAP. Per a cada risc s’indiquen el
risc, agents i propostes. Els riscos identificats, amb la seva valoració son:
Valoració

Puntuació

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Nul

0

Nul

0

Nul

0

Baix per a totes
les activitats

0,2

RISC 8: Canvis en els punts claus en els quals es basa el projecte bàsic.

Alt per a totes
les activitats

0,8

RISC 9: Endarreriment o falta de resposta per part d’entitats externes (Ajuntament de

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

RISC 1: Recopilació de la informació en camp de manera deficient o absència de dades
sobre la infraestructura (túnels), instal∙lacions o equips existents. Desactualització de
l'inventari dels equips
RISC 2: Falta de resposta de les entitats al sol∙licitar informació sobre les
infraestructures i instal∙lacions existents.
RISC 3: Elaboració d'un estudi econòmic de cadascuna de les possibles alternatives a
considerar de manera errònia o no ajustada a la realitat. Elecció d'una proposta no‐
òptima.
RISC 4: Elaboració d'una matriu de valoració incompleta. No consideració de factors
condicionants de la infraestructura o factors externs (afeccions a tercers,
mediambientals, etc.) que puguin resultar fonamentals en aquesta fase de decisió.
RISC 5: Identificació incorrecta de punts crítics de les diferents disciplines del projecte.
RISC 6: Indefinicions els punts clau per part dels actors que provoquin incoherències en
la solució final dissenyada que no aconsegueixin les exigències normatives
RISC 7: Falta de documentació de partida completa.

Barcelona, AMB, companyies de SSAA…).
RISC 10: Informes de REPs de l’Ajuntament de Barcelona amb peticions contradictories

TOTAL:

5

Risc 1: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 2: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 3: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.
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Risc 4: La proposta te un grau d’adequació nul ja que no s’està proposant un risc intrínsec a les tasques a
desenvolupar, sinó que es proposa un risc inherent a la tasca de redacció de projecte. Per tant no supera
el mínim sol∙licitat per a una prestació adequada del servei, per la qual cosa no es puntua.

Risc 5: La proposta te un grau d’adequació nul ja que no s’està proposant un risc intrínsec a les tasques a
desenvolupar, sinó que es proposa un risc inherent a la tasca de redacció de projecte al que el projectista
ha de donar solució d’acord amb el Plec de Prescripcions. Per tant no supera el mínim sol∙licitat per a una
prestació adequada del servei, per la qual cosa no es puntua.

Risc 6: La proposta te un grau d’adequació nul ja que no s’està proposant un risc intrínsec a les tasques a
desenvolupar, sinó que es proposa un risc inherent a la tasca de redacció de projecte al que el projectista
ha de donar solució d’acord amb el Plec de Prescripcions. Per tant no supera el mínim sol∙licitat per a una
prestació adequada del servei, per la qual cosa no es puntua.

Risc 7: S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta i idoneïtat de la proposta dins el context del
projecte ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i resultar adequada a l’objecte del contracte
d’acord amb els requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques, no presenta una utilitat
òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert grau d’alineació amb les necessitats descrites degut
a que davant d’una manca real d’informació, el seguiment constant de la documentació sol∙licitada i
facilitada, la seva revisió perquè tingui el nivell de detall necessari i la comunicació de les mancances a DGI
no son suficients i s’hauria de treballar també en altres línies acceptant que pot ser hi ha dades que no es
podran aconseguir.

Risc 8: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 9: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 10: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.
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1.35.

META ENGINEERING, S.A.

Es presenten un total de 10 riscos, d’acord amb el que es demana al PCAP. Per a cada risc s’indiquen el
risc, agents i propostes. Els riscos identificats, amb la seva valoració son:
Valoració

Puntuació

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Mitjà agents
implicats
Alt la resta
d’activitats

0,75

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

RISC 9: Incompliment de terminis per causes alienes a Meta Engineering

Alt per a totes
les activitats

0,8

RISC 10: Incompatibilitat entre diferents equips de comunicacions

Alt per a totes
les activitats

0,8

RISC 1: Dificultat de coordinació deguda als nombrosos agents implicats a la gestió de
les Rondes
RISC 2: Atac informàtic extern o virus informàtic als servidors de l’empresa o als
servidors externs (núvol) on s’emmagatzema la documentació
RISC 3: Informació prèvia incompleta i/o incongruències en la documentació inicial

RISC 4: Obsolescència d’equipaments actuals i funcionament dels nous equips només
amb softwares propis, no obert
RISC 5: Falta d’espai i/o gàlib al túnel per algunes de les noves instal·lacions, degut a
que aquests es van dissenyar fa més de 20 anys i les normatives actuals son més
estrictes (p.ex. càlcul ventilació segons CETU 2004).
RISC 6: Detecció de restes arqueològiques o terres contaminades en l’estudi geotècnic
per la construcció de sortides d’emergència
RISC 7: Instal·lació de nous quadres elèctrics, de comunicacions i/o nou equipament en
sales tècniques dimensionades per albergar les instal·lacions antigues
RISC 8: Informes dels diferents REP’s amb conclusions o mesures poc detallades i/o
contradictòries entre alguna d’elles.

TOTAL:

7,95

Risc 1: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 2: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.

Risc 3: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.
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Risc 4: S’atorga la màxima puntuació en les activitats “Risc identificat”, “Impacte”, “Proposta” i “Idoneïtat
de la proposta dins el context del projecte” ja que incorporen tots els paràmetres responent amb el
màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques.
S’atorga la puntuació de nivell mitjà a l’activitat “Agents implicats” ja que tot i incorporar tots els
paràmetres esmentats i resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits
en el plec de prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats
degut a que no es te en compte als gestors del manteniment.

Risc 5: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques

Risc 6: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques

Risc 7: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques

Risc 8: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques

Risc 9: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques

Risc 10: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques
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1.36.

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U.

Es presenten un total de 10 riscos, d’acord amb el que es demana al PCAP. Per a cada risc s’indiquen el
risc, agents i propostes. Els riscos identificats, amb la seva valoració son:
Valoració

Puntuació

Mitjà per a totes
les activitats

0,4

Baix per a totes
les activitats

0,2

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

Nul

0

RISC 8: Integración urbana

Alt per a totes
les activitats

0,8

RISC 9: Coordinación con otros diseñadores ‐ Se amenaza la continuidad arquitectónica

Alt per a totes
les activitats

0,8

Alt per a totes
les activitats

0,8

RISC 1: Pandemia COVID 19. Imposibilidad de desplazamientos, Bajas personales,
Retrasos
RISC 2: Estado actual del túnel– Proyectado acciones innecesarias No proyectado
acciones necessarias
RISC 3: Túneles existentes y en funcionamiento - Instalaciones y diseño actual que no
se puede modificar . Túnel en servicio durante la implementación de las actuaciones
proyectadas
RISC 4: Dificultad comparación alternatives‐ Indecisión entre selección de alternativas ‐
Retrasos
RISC 5: Múltiples organismos revisores ‐ Comentarios contradictorios. Nuevos
requisitos que desagraden a otros departamentos ‐ Retrasos
RISC 6: Aparición de sobre costes ‐ Sobre coste por requisito según normativa de
implementar alguna actuación concreta
RISC 7: Coordinación interna entre disciplinas ‐ Presentación proyecto incoherente

de las rondas de Barcelona
RISC 10: Aprovació auditoria

TOTAL:

6,2

Risc 1: S’atorga la puntuació de nivell mitjà a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres
esmentats i resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec
de prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats degut a
que actualment el teletreball es troba força instaurat, i en el cas de personal amb baixa mèdica per COVID‐
19, s’hauria de tractar com una contingència com qualsevol altra baixa mèdica, no presentant una
especificitat diferent com per tenir‐ho en compte.

Risc 2: S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta i idoneïtat de la proposta dins el context del
projecte ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i resultar adequada a l’objecte del contracte
d’acord amb els requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques, no presenta una utilitat
òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert grau d’alineació amb les necessitats descrites degut
a que davant d’una manca real d’informació, la recopilació d’informació i visites a túnel poden ser
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insuficients i s’hauria de treballar també en altres línies acceptant que pot ser hi ha dades que no es
podran aconseguir.

Risc 3: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques

Risc 4: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques

Risc 5: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques

Risc 6: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques

Risc 7: La proposta te un grau d’adequació nul ja que no s’està proposant un risc intrínsec a les tasques a
desenvolupar, sinó que es proposa un risc inherent a la tasca de redacció de projecte al que el projectista
ha de donar solució d’acord amb el Plec de Prescripcions. Per tant no supera el mínim sol∙licitat per a una
prestació adequada del servei, per la qual cosa no es puntua.

Risc 8: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques

Risc 9: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques

Risc 10: S’atorga la màxima puntuació en totes les activitats ja que incorporen tots els paràmetres
responent amb el màxim grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els
requeriments descrits en el plec de prescripcions tècniques.
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3. Proposta de gestió
Tal com s’indica en el apartat 1.3 de la clàusula 10 del plec administratiu, es valora la proposta de gestió
del servei encaminada al control i seguiment i la consecució dels objectius establerts en el PPT, així com
l’aportació d’un pla d’avaluació de treballs.

La valoració es fa d’acord amb el grau d’adequació de les diferents propostes a l’objectiu del contracte i la
puntuació s’atorgarà tenint en compte els següents paràmetres:
‐

Nivell de detall de la proposta

‐

Grau de coherència de la proposta

‐

Grau d’alineació amb les necessitats descrites

‐

Utilitat de la proposta per la millora de la prestació

Els paràmetres indicats anteriorment es valoren de conformitat amb el grau d’adequació a l’objecte del
contracte. No és valora la informació que es consideri supèrflua o innecessària per a la prestació objecte
del present contracte. La puntuació es realitza en base al que s’estableix en la següent taula en funció del
grau d’idoneïtat.

GRAU IDONEÏTAT (punts)

MOLT

ALT

MIG

BAIX

Proposta gestió del servei

1,5

0,75

0,25

0

Pla avaluació de treballs

1,5

0,75

0,25

0

1

0,5

0,25

0

Model informe seguiment del servei

0,5

0,25

0,15

0

Proposta informes seguiment i incidències

0,5

0,25

0,15

0

Proposta eines informàtiques

BAIX

La puntuació màxima atorgable es de 5 punts.

A continuació és passa a descriure breument i per cada aspecte valorable la puntuació atorgada en cada
cas.

1.37.

UTE INSE RAIL, S.L. SEOPRIM
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A la seva proposta només inclou un apartat sobre organització, estructura, personal i medis proposats. En
el mateix detalla un Planning amb les tasques previstes i s’explica el procés de revisió documental i el
control de qualitat de gestió de la informació.

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:
Grau d'adequació

Valoració

Proposta gestió del servei

Molt baix

0

Pla avaluació de treballs

Molt baix

0

Proposta eines informàtiques

Molt baix

0

Model informe seguiment del servei

Molt baix

0

Proposta informes seguiment i incidències

Molt baix

0

TOTAL:

0

Proposta gestió del servei:
No es puntua la proposta ja que no ve desenvolupada a l’oferta i per tant es valora amb un grau
d’adequació nul.

Pla avaluació de treballs:
No es puntua la proposta ja que no ve desenvolupada a l’oferta i per tant es valora amb un grau
d’adequació nul.

Proposta eines informàtiques:
No es puntua la proposta ja que no ve desenvolupada a l’oferta i per tant es valora amb un grau
d’adequació nul.

Model informe seguiment del servei:
No es puntua la proposta ja que no ve desenvolupada a l’oferta i per tant es valora amb un grau
d’adequació nul.

Proposta informes seguiment i incidències:
No es puntua la proposta ja que no ve desenvolupada a l’oferta i per tant es valora amb un grau
d’adequació nul.
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1.38.

UTE TEKIA SGS

Organitza la seva proposta en cinc apartats que es corresponen amb cadascun dels apartats puntuables.

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:
Grau d'adequació

Valoració

Proposta gestió del servei

ALT

1,5

Pla avaluació de treballs

BAIX

0,25

Proposta eines informàtiques

ALT

1

Model informe seguiment del servei

ALT

0,5

Proposta informes seguiment i incidències

ALT

0,5

TOTAL:

3,75

Proposta gestió del servei:
A la proposta es detallen els equips i organigrama i s’exposa la metodologia de treball en profunditat per a
cadascuna de les fases.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Pla avaluació de treballs:
Pel pla d’avaluació de treballs es presenta un Planning inicial, indicant que quinzenalment es realitzarà la
revisió de la mateixa d’acord amb la proposta realitzada en l’apartat de Planificació, seguiment i control
de les actuacions (punt 1.2 d’aquest informe), proposant la seva modificació si no s’ajusta a la realitat.
S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que el reajustament del Planning ha de venir
acompanyat del reajustament dels equips, eines, etc.

Proposta eines informàtiques:
Com a eines per a la gestió del contracte, es proposen el Sharepoint, Google Drive, Microsoft Dynamics
Nav explicant les funcionalitats principals i l’ús previst al projecte. També es relaciona el software a
utilitzar per les tasques d’enginyeria geotècnica, enginyeria d’instal∙lacions, enginyeria viaria i gestió del
projecte.
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S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Model informe seguiment del servei:
Es fa la proposta del contingut esquemàtic de l’informe de seguiment del servei.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Proposta informes seguiment i incidències:
Es fa la proposta del contingut esquemàtic de l’informe de seguiment d’incidències.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.
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1.39.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL

Organitza la seva proposta en cinc apartats que es corresponen amb cadascun dels apartats puntuables.

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:
Grau d'adequació

Valoració

Proposta gestió del servei

BAIX

0,25

Pla avaluació de treballs

BAIX

0,25

Proposta eines informàtiques

MIG

0,5

Model informe seguiment del servei

ALT

0,5

Proposta informes seguiment i incidències

ALT

0,5

TOTAL:

2

Proposta gestió del servei:
A la proposta de gestió del servei distingeixen tres grups d'activitats: Activitats d'Inici del Projecte,
Activitats de Seguiment i Control i Activitats de Finalització del Projecte, descrivint‐les succintament.
S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que no ve detallat com es gestionarà el servei,
només s’enumeren algunes activitats de gestió.

Pla avaluació de treballs:
Al Pla d’avaluació dels treballs s’enumeren una sèrie der procediments aplicables en el control del disseny
i s’indica la realització de revisions, verificacions, validacions i canvis del disseny.
S’atorga la puntuació de nivell baix a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats ni un cert
grau d’alineació amb les necessitats descrites degut a que la proposta ve poc definida i no es pot valorar la
proposta de revisions, validacions i canvis de disseny.

Proposta eines informàtiques:
Es proposa com a eina bàsica per al seguiment de la planificació del projecte el Diagrama de Gantt o
Cronograma realitzat mitjançant l'eina de programari MS Project, així com l'eina de gestió de projectes
Trello.
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S’atorga la puntuació de nivell mitjà a la proposta ja que tot i incorporar tots els paràmetres esmentats i
resultar adequada a l’objecte del contracte d’acord amb els requeriments descrits en el plec de
prescripcions tècniques, no presenta una utilitat òptima per a satisfer els objectius proposats degut a que
no es contempla cap eina que vinculi el Gannt i el Trello, de manera que no existeix vinculació entre
activitats i la falta d’integració pot portar a errors i duplicació de feines.

Model informe seguiment del servei:
Es proposa un model d’informe incloent el seu contingut i disseny.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Proposta informes seguiment i incidències:
Es proposa un model d’informe incloent el seu contingut i disseny.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.
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1.40.

UTE BAC ‐ GEOCONSULT

Organitza la seva proposta en cinc apartats que es corresponen amb cadascun dels apartats puntuables.

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:
Grau d'adequació

Valoració

Proposta gestió del servei

MOLT BAIX

0

Pla avaluació de treballs

MOLT BAIX

0

Proposta eines informàtiques

ALT

1

Model informe seguiment del servei

ALT

0,5

MOLT BAIX

0

Proposta informes seguiment i incidències
TOTAL:

1,5

Proposta gestió del servei:
A la proposta es desglossen les tasques a desenvolupar: presentació de la planificació, estudi alternatives,
projecte bàsic i projecte executiu.
La proposta te un grau d’adequació molt baix ja que només exposa els requeriments inclosos en el PPT i,
per tant, no supera el mínim sol∙licitat per a una prestació adequada del servei, per la qual cosa no es
puntua.

Pla avaluació de treballs:
Al Pla d’avaluació dels treballs s’indica la realització de reunions inicials per tenir en compte les seves
premisses, i un cop es tingui el projecte bàsic, el seu tràmit via REPs .
La proposta te un grau d’adequació molt baix ja només exposa els requeriments inclosos en el PPT i, per
tant, no supera el mínim sol∙licitat per a una prestació adequada del servei, per la qual cosa no es puntua.

Proposta eines informàtiques:
Pel que fa a les eines informàtiques, es proposen una sèrie d’eines per tal de seguir tant la gestió del
projecte com la integració en l’entorn BIM.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Model informe seguiment del servei:
S’inclou la realització d’informes mensuals de seguiment amb la informació més important del projecte i
informes de seguiment específics (simulacions, càlculs...).
102 /115

S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Proposta informes seguiment i incidències:
No es puntua la proposta ja que no s’especifica el contingut del mateix i per tant es valora amb un grau
d’adequació nul.
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1.41.

META ENGINEERING, S.A.

Organitza la seva proposta en cinc apartats que es corresponen amb cadascun dels apartats puntuables.

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:

Grau d'adequació

Valoració

Proposta gestió del servei

ALT

1,5

Pla avaluació de treballs

ALT

1,5

Proposta eines informàtiques

ALT

1

Model informe seguiment del servei

ALT

0,5

Proposta informes seguiment i incidències

ALT

0,5

TOTAL:

5

Proposta gestió del servei:
A la proposta de gestió del servei primerament exposa les fases o etapes a desenvolupar per poder
realitzar un correcte seguiment de la consecució dels objectius del projecte: Planificació detallada dels
treballs a realitzar, execució dels treballs i seguiment i control dels treballs. També detalla la proposta de
gestió per cada una de les activitats de seguiment definides dins de la fase de seguiment i control dels
treballs: seguiment de tasques i fites planificades, gestió de lliurables, gestió d’incidències i generació
d’informes.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Pla avaluació de treballs:
Per la realització del pla d’avaluació de treballs, i lligat al pla de control de la qualitat del projecte, es
proposa la figura del responsable de verificació de la qualitat, extern a l’equip de treball del projecte i es
detallen les seves funcions. També inclouen una proposta de punts d’inspecció del projecte bàsic i
executiu, diversos indicadors de control i la realització d’auditories internes.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.
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Proposta eines informàtiques:
A la proposta d’eines informàtiques es proposa per a la gestió del projecte diverses eines de Microsoft:
Project, Sharepoint, Teams, Office 365 i Planner.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Model informe seguiment del servei:
Es proposa un model d’informe incloent el seu contingut i disseny.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Proposta informes seguiment i incidències:
Es proposa un model d’informe incloent el seu contingut i disseny.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.
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1.42.

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U.

Organitza la seva proposta en cinc apartats que es corresponen amb cadascun dels apartats puntuables.

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:
Grau d'adequació

Valoració

Proposta gestió del servei

ALT

1,5

Pla avaluació de treballs

ALT

1,5

Proposta eines informàtiques

ALT

1

Model informe seguiment del servei

ALT

0,5

Proposta informes seguiment i incidències

ALT

0,5

TOTAL:

5

Proposta gestió del servei:
A la proposta de gestió es fa proposta de gestió del servei mitjançant el sistema de gestió integrat de
IDOM, detallant els objectius, requisits i propòsit del mateix. La proposta per a la gestió del servei que
desenvolupen es basa en com realitzar la gestió del servei, qui ho realitzarà i què es realitzarà.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Pla avaluació de treballs:
Indiquen que dins del Pla d’Assegurament de la Qualitat indicat al PPT s’inclourà el pla d’avaluació de
treballs amb l’objectiu de definir els mètodes i procediments que s'aplicaran per a garantir que l'execució
de cada fase es realitzi conforme a uns procediments establerts i amb la qualitat deguda. Seguidament
descriuen les parts de les que comptarà el PAC, fan una enumeració exhaustiva acompanyada d’una petita
descripció de les accions a portar a terme durant les diferents fases del contracte i indiquen la normativa
tècnica a aplicar. Finalment indiquen els punts de control de qualitat específics.

S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.
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Proposta eines informàtiques:
Es proposa l'ús de l'eina Primavera, propietat d’Oracle Corporation, per a la gestió de la planificació del
Contracte, el seu seguiment, anàlisi de desviacions, riscos i oportunitats, així com el control documental.
Es descriuen les principals característiques i funcionalitats.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Model informe seguiment del servei:
Es proposa un model d’informe de seguiment del servei generat amb l’eina informàtica utilitzada per a la
planificació, seguiment i control descrita en l’apartat anterior.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.

Proposta informes seguiment i incidències:
Es proposa un model d’informes d’incidències generat amb l’eina informàtica utilitzada per a la
planificació, seguiment i control descrita en l’apartat anterior.
S’atorga la màxima puntuació a la proposta ja que incorpora tots els paràmetres responent amb el màxim
grau d’adequació de les propostes a l’objecte del contracte, d’acord amb els requeriments descrits en el
plec de prescripcions tècniques.
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4. Ampliació objectius i usos a assolir pel que fa al BIM
Tal com s’indica en el apartat 1.4 de la clàusula 10 del plec administratiu, es valora l’ampliació dels dos
objectius BIM definits a l’annex 2 del PPT amb algun dels següents:
OB 3.‐ Avaluar el cost de la infraestructura dels del punt de vist del cicle de vida complet:
incorporació de la informació que permeti considerar en l’estudi d’alternatives de disseny el criteri
de cost en les diverses fases del cicle de vida dels objectes i les operacions de manteniment
associades a aquests.
OB 4.‐ Anàlisi de requeriments de seguretat: Proporcionar a policia, bombers, oficials de seguretat
pública, i altres serveis d'emergència l'accés a la informació de la infraestructura per avaluar
l'eficàcia de les mesures de seguretat i la resposta d'emergència i minimitzar els riscos per als
responedors.
En el cas de que s’ofereixi aquesta millora en BIM, s’ha de presentar la proposta descrivint per a cada
objectiu dues accions i per a cada acció l’abast dels lliurables. També cal explicar els camps d’informació
corresponents als objectius.

Es valorarà de la següent manera la proposta i descripció de les accions, lliurables i camps d’informació
corresponents als objectius anteriors:

Obj.

Acc.

Abast de les
accions

num.

Abast del
lliurables

Grau adequació de les accions i
lliurables a l’objectiu general
del contracte
Camps d’informació per a

alt (1p)
l11

1

cada lliurable

Informació a
incorporar als
objectes i espais

mig
(0,5p)

nul (0p)

adequa
da

No
adequa
da

0,5

0

0,25

0

a5
l12

1

0,5

0

0,25

0

l13

1

0,5

0

0,25

0

l14

1

0,5

0

0,25

0

l15

1

0,5

0

0,5

0

l16

1

0,5

0

0,25

0

l17

1

0,5

0

0,25

0

l18

1

0,5

0

0,25

0

O3
a6

a7
O4
a8

La correcta adequació a l’objectiu del projecte de cada un dels lliurables proposats es valorarà amb un (1),
mig (0,5) o zero (0) punts.
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La adequació de la informació a incorporar als objectes i espais per a cada una de les accions es valorarà
amb un quart de punt (0,25) si es adequada o zero (0) punts si no ho es.

La puntuació màxima atorgable es de 10 punts.

A continuació és passa a descriure breument i per cada aspecte valorable la puntuació atorgada en cada
cas.
1.43.

UTE INSE RAIL, S.L. SEOPRIM

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:

Obj.

Acc.

num.

Grau adequació de les
accions i lliurables a
l’objectiu general del
contracte

Adequació de la
Informació a
incorporar als objectes
i espais

Puntuació total

l11

1

0.25

1.25

l12

1

0.25

1.25

l13

1

0.25

1.25

l14

1

0.25

1.25

l15

1

0.25

1.25

l16

1

0.25

1.25

l17

1

0.25

1.25

l18

1

0.25

1.25

a5
O3
a6

a7
O4
a8

10

O3: Es proposa la utilització del model per al càlcul de costos d'inversió, manteniment, CO2 i consum
d'energia en base a paràmetres definits en estàndard eCOB.
S’atorga la màxima puntuació tant pel grau adequació de les accions i lliurables com per l’adequació de la
Informació a incorporar als objectes i espais a l’objectiu general del contracte als 4 lliurables proposats
pels 2 objectius.

O4: Es proposa la utilització de model per a la extracció de dades d'identificació de riscos vinculats a usos
dels espais i la utilització de dades GIS per a la avaluació d'itineraris d'accés.
S’atorga la màxima puntuació tant pel grau adequació de les accions i lliurables com per l’adequació de la
Informació a incorporar als objectes i espais a l’objectiu general del contracte als 4 lliurables proposats
pels 2 objectius.
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1.44.

UTE TEKIA SGS

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:

Obj.

Acc.

num.

Grau adequació de les
accions i lliurables a
l’objectiu general del
contracte

Adequació de la
Informació a
incorporar als objectes
i espais

Puntuació total

l11

0.5

0.25

0.75

l12

1

0.25

1.25

l13

1

0.25

1.25

l14

0

0

0

l15

0.5

0.25

0.75

l16

0.5

0.25

0.75

l17

1

0.25

1.25

l18

1

0.25

1.25

a5
O3
a6

a7
O4
a8

7.25

O3: No es defineix el nom de les accions.
L11 es considera adequat parcialment ja que no aporta valors a l'avaluació del cost.
L12 es considera adient per a l'avaluació d'alternatives de projecte, valorant‐se amb un grau d’adequació
alt.
L13 en l’explicació es detalla un procediment de treball per a "Barcelona Energia", que es pot considerar
adequat a l’objectiu O3 del present contracte.
L14 proposa la utilització d'altres sistemes de gestió d'actius (IWMS) que no es considera objecte del
contracte i per tant no es valora.

O4:
A L15i L16 es proposa la creació d'AIM (Asset Information Mangament) específic per a emergències al que
es doni accés als serveis d'emergència. Contindria ubicació d'elements, rutes, etc. Es considera adequació
mitja doncs es d'utilitat però nomes per a la part de consulta.
L17 es proposa proporcionar anàlisi d'evacuació vinculats al model. Es considera adequat.
L18 es proposa la utilització del model per la visualització d'emergències, realització de models de
propagació d'incendis etc. Es considera adequat.
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1.45.

TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:

Obj.

Acc.

num.

Grau adequació de les
accions i lliurables a
l’objectiu general del
contracte

Adequació de la
Informació a
incorporar als objectes
i espais

Puntuació total

l11

1

0.25

1,25

l12

1

0.25

1,25

l13

0.5

0.25

0.75

l14

0.5

0.25

0.75

l15

0.5

0.25

0.75

l16

0.5

0.25

0.75

l17

0

0

0

l18

0

0

0

a5
O3
a6

a7
O4
a8

5.5

O3:
A L11 i L12 es proposa introduir informació de manteniment programat i preventiu en els elements, així
com de la seva vida útil. Es considera adequat.
A L13 i L14 es proposa crear un model de dades BIM que serveixi de repositori de les incidències
detectades en cada element. Es considera adequat parcialment donat que permet l'avaluació de costos
d'operació però manquen aspectes per a avaluar alternatives en quant al cost de la infraestructura com el
cost de consums, ambiental,...

O4:
A L15 i L16 es proposa la realització d'un gestor documental amb informació de rellevància per la
emergència. Es considera la proposta adequada parcialment doncs suposa un accés a la informació per a
consulta però no per l'anàlisi.
A L17 i L18 es proposa el lliurament d'un Pla d'Actuació amb informació dels nous equips. No es considera
adequada doncs, tot i que la proposta pot ser d'utilitat no es basa en la utilització del model de dades de
projecte.
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1.46.

UTE BAC ‐ GEOCONSULT

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:

Obj.

Acc.

num.

Grau adequació de les
accions i lliurables a
l’objectiu general del
contracte

Adequació de la
Informació a
incorporar als objectes
i espais

Puntuació total

l11

0.5

0.25

0.75

l12

0.5

0.25

0.75

l13

0.5

0.25

0.75

l14

0.5

0.25

0.75

l15

0.5

0.25

0.75

l16

0.5

0.25

0.75

l17

0.5

0.25

0.75

l18

0.5

0.25

0.75

a5
O3
a6

a7
O4
a8

6

O3:
L11 no es adequat per avaluar, si per a consulta i per tant es valora com adequat parcialment.
L12, 13 i 14 son adequats, però manca definició de cost de manteniment i manca considerar cost
d'inversió i retirada a abocador per a considerar cicle de vida. Es valoren adequats parcialment

O4:
Les accions (a7 i a8) i lliurables (L15, L16, L17 i L18) plantejats suposen accés de visualització però no
plantegen quina es la informació específica ni permeten l'avaluació de criteris de seguretat mes enllà de la
consulta element a element i per tant la proposta es considera adequada parcialment.
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1.47.

META ENGINEERING, S.A.

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:

Obj.

Acc.

num.

Grau adequació de les
accions i lliurables a
l’objectiu general del
contracte

Adequació de la
Informació a
incorporar als objectes
i espais

Puntuació total

l11

0.5

0.25

0.75

l12

0.5

0.25

0.75

l13

0.5

0.25

0.75

l14

0.5

0.25

0.75

l15

1

0.25

1,25

l16

1

0.25

1,25

l17

0.5

0.25

0.75

l18

0.5

0.25

0.75

a5
O3
a6

a7
O4
a8

7

O3:
A L11 i L12 es proposa la introducció en el model de dades de camps relatives al manteniment i la seva
extracció en forma de taules. Es considera la proposta parcialment adequada doncs no considera el cost
d'inversió per al cicle de vida complert.
A L13 i L14 es proposa la generació d'un model amb dades temporals que permeti visualitzar els elements
segons els seu estat de manteniment. Es considera la proposta adequada parcialment doncs manca
definició d'altres costos per a considerar cicle de vida.

O4:
A L15 i L16 es proposa la realització d’una simulació del control de gàlib per a comprovació de seguretat i
d'accés de vehicles. Es considera la proposta adequada doncs aporta valor per a l'anàlisi de requeriments
de seguretat.
A L17 i L18 Es proposa la generació d'un model actualitzat de forma contínua de l'estat de la
infraestructura per a posar a l'abast dels serveis d'emergència i seguretat. Es considera la proposta
adequada parcialment doncs aporta informació sobre l'estat de la infraestructura però no es d'utilitat
específica per a requeriments de seguretat.
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1.48.

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U.

La puntuació atorgada en aquest apartat per a cadascun dels aspectes valorables es:

Obj.

Acc.

num.

Grau adequació de les
accions i lliurables a
l’objectiu general del
contracte

Adequació de la
Informació a
incorporar als objectes
i espais

Puntuació total

l11

1

0.25

1,25

l12

1

0.25

1,25

l13

0

0

0

l14

0

0

0

l15

0.5

0.25

0.75

l16

0.5

0.25

0.75

l17

0.5

0.25

0.75

l18

0.5

0.25

0.75

a5
O3
a6

a7
O4
a8

5.5

O3:
Es proposa la classificació dels elements del túnel segons estàndard COBIe que pot ser utilitzat per a la
transferència d’informació entre fase de construcció a fase d'operació. Es considera correcta la proposta
però nomes satisfà totalment una de les accions demanades (A5) i els seus lliurables (L11 i L12). Per tant
l’acció 5 es considera adequada i l’acció 6 no es considera adequada.

O4:
Les accions i lliurables plantejats suposen accés de visualització però no plantegen quina es la informació
específica ni permeten l'avaluació de criteris de seguretat mes enllà de la consulta element a element i per
tant es considera la proposta parcialment adequada.
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CONCLUSIÓ VALORACIÓ LOT 2
Atenent les consideracions anteriors pel que fa a la determinació de la valoració dels criteris d’adjudicació
avaluables mitjançant judici de valor, la valoració de les propostes del LOT 2 queda resumida en:

UTE INSE
RAIL, S.L.
SEOPRIM

UTE TEKIA
SGS

TPF
GETINSA
EUROESTU
DIOS, SL

UTE BAC ‐
GEOCONSU
LT

META
ENGINEERI
NG S.A.

CONSULTING,
ENGINEERING,
ARCHITECTURE,
S.A.U.

Proposta d’execució i
organització

1,8

8,5

5,4

8,4

10,5

7,1

Gestió de riscos

1,1

8

5,4

5

7,95

6,2

Proposta de gestió

0

3,75

2

1,5

5

5

Ampliació objectius i usos a
assolir pel que fa al BIM

10

7,25

5,5

6

7

5,5

12,9

27,5

18,3

20,9

30,45

23,8

IDOM
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Anara Buedo Moreno, Tècnica, el dia 08/10/2021 a les 14:07, que informa;
Sr/Sra Eva Peiron Marsan, Cap de Departament, el dia 08/10/2021 a les 15:52, que informa.

