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INFORME SOBRE LA VALORACIÓ DE LES OFERTES TÈCNIQUES DEL CONTRACTE:
SERVEIS ASSISTÈNCIA TÈCNICA, DIRECCIÓ D’OBRA, DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I
SALUT I CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DE REFORMA INTERIOR DE LA ZONA LOGISTICA I DELS
ACCESSOS DEL MERCAT MUNICIPAL DEL CARMEL DE BARCELONA
Expedient 68/21

1. Dades licitació
La present licitació te les següents característiques:
Import licitació

58.685,00 € (21% IVA inclòs)

Número d'ofertes admeses:

2 empreses

2.- Resum de la puntuació de la oferta Técnica amb criteris de judici de valor:

En base a la clàusula 10 del plec de condicions s’han realitzat les pertinents valoracions, essent el resultat el següent:
3.- Per l’equip tècnic
1. Identificació dels
2.- Proposta de control
proposat per al
punts crítics de l’obra i
4.- Millores dels
de qualitat interna en desenvolupament de
diferents requeriments
proposta de resolució i
el desenvolupament
les diferents fases de
planificació coherent
del programa i/o
dels treballs de DO,
les obres, i les seves
amb aquests punts
prestació del servei
DEO, DCQ i CSS
principals tasques a
crítics
desenvolupar

Punts oferta
tècnica
(1)

15,00

15

12

7

138

1 MUR ARQUITECTURA

15,00

12,35

12,00

7,00

46,35

2 BAC ENGINEERING

10,00

15,00

9,33

3,23

37,56

punt. màxima

Annex a aquest informe s’adjunta extracte de les ofertes tècniques que han servit per l’avaluació d’aquest.

Barcelona, 29 de septiembre de 2021

Joan Manuel Llopis i Malleu
Director Serveis tècnics del IMMB
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JUSTIFICACIÓ PUNTUACIONS TÈCNIQUES SOBRE 2

1. Identificació dels punts crítics de l’obra i proposta de resolució i
planificació coherent amb aquests punts crítics
punt. Màx.
EMPRESES

1

MUR
ARQUITECTURA

BAC ENGINEERING

3.- Per l’equip tècnic proposat per al desenvolupament de les diferents
fases de les obres, i les seves principals tasques a desenvolupar

4.- Millores dels diferents requeriments del programa i/o prestació del
servei

15,00

15,00

12,00

7,00

Puntuació

Puntuació

Puntuació

Puntuació

15,00

12,35

12,00

7,00

BONA descripció dels punts crítics. Es detallant els següents punts, els quals cal que sempre estiguin en
funcionament:
1. Un nucli de lavabos públics en funcionament.
2. Com a mínim dos accessos al mercat operatius i un d’ells adaptat per tal de que els clients amb mobilitat
reduïda accedeixin sempre a la zona de venda.
3. L’accés de les mercaderies des del moll als magatzems del soterrani i a les parades de planta baixa.
4. La circulació de les mercaderies entre els magatzems del soterrani i les parades de planta baixa.
5. La comunicació de clients entre les plantes de l’aparcament i la zona de parades.
6. Totes les condicions de seguretat en cas d’incendi (evacuació i extinció). Les obres no afectaran a les
condicions d’extinció actuals i sempre permetran la evacuació com a mínim per 2 de les sortides actuals (1
per cada carrer).
MOLT BONA explicació de les fases d'obra previstes, detallant a cada fase els punts crítics que es
consideren.
S'inclou planificació de les fases d'obra.

2

2.- Proposta de control de qualitat interna en el desenvolupament dels
treballs de DO, DEO, DCQ i CSS

10,00

CORRECTE explicació d'aspectes rellevants i proposta de resolució, tot i que bastant genèrics:
1. Afectació de l'operativitat habitual del mercat i la mobilitat perimetral al mercat
2. Protecció als usuaris, productes i aliments
3. Modificacions, actualització de xarxes elèctriques afectades, mantenint el subministrament.
4. Escenaris difícils de preveure. (desviaments econòmics i/o temporals)
5. Procediments constructius, demolicions i reconstruccions. Control temporal.
CORRECTE explicació de punts crítics ambientals i proposta de resolució, tot i que MOLT genèrics:
1. Gestió de residus, sistema d’enderroc i/o deconstrucció
2. Reducció de la contaminació (durant les obres, i al final de l’actuació) i reducció de l’empremta de carboni.
NO s'inclou proposta de planificació.

Explicació concreta de les tasques a desenvolupar de cada tasca/tècnic (DO, DEO,CSS, ESPECIALISTA
INST I ESPECIALISTA ESTRUC).
CORRECTE, però bastant genèric.
No s'inclou explicació de control de qualitat intern proposat.
No es fa esment si l'empresa té algun certificat ISO.

L'equip tècnic titular proposat compleix les especificacions demanades i té sobrada experiència en tasques
similars. Es proposen tres figures diferenciades: DO, DEO i CSS. No es detalla quines dedicacions prevista
tindrà cada membre del equip.
Com a equip tècnic addicional a l'exigit al plecs s'oferta (sense detallar dedicacions):
1. Assessorament de les obres estructurals, per un arquitecte especialista
2. Assessorament de les obres d'instal·lacions per un enginyer industrial especialista en instal·lacions
3. Oficina tècnica adjunta a la DEO, amb la dedicació que es precisi

15,00

S'inclou quadre explicatiu de les tasques a fer de cada intervinent a cada fase d'obra.
També s'inclou fluxgrama de distribució de les tasques, i explicació del control documental i gestió interna de
l'obra.
Es detalla que tenen segell ISO 9001, 14001 i 18001.
TOT CORRECTE, però genèric

Millores al requeriment del programa VALORABLES:
1- Una òptima redistribució o divisió de les unitats de magatzem en funció de les necessitats reals dels
paradistes. CORRECTE
2- Implantació d’un espai multifuncional ubicat en l’espai que ocupa el magatzem annex al passadís d’accés
als lavabos. CORRECTE
Millores als requeriment del servei VALORABLES:
1- Revisió de totes les solucions constructives i/o proposta de noves si s’escau. CORRECTE
2- Desenvolupament de tots els plànols de detall que siguin necessaris per tal d’executar les obres acomplint
amb els requeriments estètics i pressupostaris previstos. CORRECTE
3- Recàlculs dels elements estructurals per tal de verificar els càlculs fets en projecte. CORRECTE
11- Generació de la documentació addicional necessària que el contractista sol·liciti de cara a poder executar
convenientment les obres. CORRECTE
12- Subcontractació de tècnics especialistes en altres camps diferents als proposats, en cas de sorgir nous
requeriments que necessitin d’altres coneixements. MOLT BONA

9,33

L'equip tècnic titular proposat compleix les especificacions demanades. Es proposen cinc figures
diferenciades: Delegat, DO, DEO, Adjunt DEO i CSS. Es detallen les dedicacions previstes, però no s'adjunta
informació d'execució de tasques similars del equip proposat (no hi ha noms)
S'oferta un assessor especialista en estructures.
No s'oferta assessor d'instal·lacions
No s'oferta oficina tècnica de suport

3,23

NO es detallen millores als requeriments del programa.
Com a millores de requeriment del servei:
1. Ús de l'aplicació mòbil gestió d'obres (GOBAC). CORRECTE
2. Ús de plataformes digitals col·laboratives. Parla d'equip d'UTE ?¿?¿. CORRECTE, però es considera la
mateixa millora que el punt 1.
3. Plataforma de gestió i col·laboració virtual, SHAREPOINT. CORRECTE, però es considera la mateixa
millora que el punt 1.

46,35

Joan Manuel Llopis i Malleu
Director Serveis tècnics del IMMB
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