CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL∙LACIÓ DELS EQUIPAMENTS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
DE LES ALES NORD I SUD DEL PARLAMENT DE CATALUNYA (LOT 1), I D'EQUIPAMENTS PER A DONAR CONTINUÏTAT
A LA INSTAL∙LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DE LA DIRECCIÓ D'ESTUDIS PARLAMENTARIS (LOT 2), I DE LA SUBTITUCIÓ
DELS EQUIPAMENTS AUTÒNOMS DE CLIMATITZACIÓ DEL PARLAMENT QUE UTILITZEN GAS REFRIGERANT R‐22
(LOT 3) (EXPEDIENT NÚM. 620‐00008/11).
LOT 1: «Subministrament i instal∙lació dels equipaments de climatització i ventilació de les ales nord i sud del
Parlament de Catalunya»

Clàusula 20, amb les especificacions de la clàusula 29

CRITERIS DE VALORACIÓ

CRITERIS DE VALORACIÓ NO QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT: FINS A 45 PUNTS
1. Per la memòria tècnica: de 0 a 30 punts
Respecte a les memòries tècniques, es valorarà la completesa i el grau de detall de l’explicació
dels paràmetres i les característiques tècniques dels equips i sistemes i tota la informació
requerida pel plec de prescripcions tècniques. També es valorarà el rigor en els càlculs i la
practicitat de la ubicació, els traçats i les mesures adoptades.
2. Pel pla executiu: de 0 a 10 punts
Respecte als plans executius, es valorarà la concreció en la descripció de totes les fases
d’execució del subministrament i de la instal∙lació, i llur adequació al que estableix el plec de
prescripcions tècniques, així com la practicitat del cronograma per a cada zona que s’ha de
climatitzar amb els nous equipaments. Es valorarà la concreció i l’adequació dels diferents
treballs que s’han de dur a terme i com s’integren en l’activitat habitual del Parlament.
3. Pel pla de manteniment: de 0 a 5 punts
Respecte als plans de manteniment, es valora la bona proposta organitzativa i la practicitat de
les condicions d’execució del servei, i el detall en la descripció concreta de les actuacions
previstes sobre els equips. Es valorarà també la possibilitat que el servei s’ofereixi tant en dies
feiners com festius o fora de l’horari habitual, el tipus de personal adscrit a l'execució del
contracte i el detall en el sistema d’avisos d’imprevistos i el temps de resposta.

Clàusules 18 i 19

PUNTUACIÓ TOTAL PER L'OFERTA TÈCNICA DEL LOT 1
CRITERIS DE VALORACIÓ QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT: FINS A 55 PUNTS
1. Per l'oferta econòmica per al subministrament i la instal∙lació dels equipaments de
climatització i ventilació de les ales nord i sud del Parlament de Catalunya: de 0 a 50 punts.
2. Ampliació del període de garantia de dos anys i manteniment vinculat definit pel plec de
prescripcions tècniques: de 0 a 5 punts.

COMSA SERVICE
FACILITY
MANAGEMENT, SAU

Clàusules PCAP

QUADRE RESUM DE PUNTUACIÓ GLOBAL DE L'OFERTA

28,00

6,00

3,50

37,50

50,00
5,00

PUNTUACIÓ TOTAL PER L'OFERTA ECONÒMICA DEL LOT 1

55,00

PUNTUACIÓ TOTAL DE L'OFERTA DEL LOT 1

92,50

CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL∙LACIÓ DELS EQUIPAMENTS DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
DE LES ALES NORD I SUD DEL PARLAMENT DE CATALUNYA (LOT 1), I D'EQUIPAMENTS PER A DONAR CONTINUÏTAT
A LA INSTAL∙LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DE LA DIRECCIÓ D'ESTUDIS PARLAMENTARIS (LOT 2), I DE LA SUBTITUCIÓ
DELS EQUIPAMENTS AUTÒNOMS DE CLIMATITZACIÓ DEL PARLAMENT QUE UTILITZEN GAS REFRIGERANT R‐22
(LOT 3) (EXPEDIENT NÚM. 620‐00008/11).
LOT 2: «Subministrament i instal∙lació d'equipaments per a donar continuïtat a la instal∙lació de climatització de la
Direcció d'Estudis Parlamentaris»

Clàusula 20, amb les especificacions de la clàusula 29

CRITERIS DE VALORACIÓ

CRITERIS DE VALORACIÓ NO QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT: FINS A 35 PUNTS
1. Per la memòria tècnica: de 0 a 15 punts
Respecte a les memòries tècniques, es valorarà la completesa i el grau de detall de l’explicació
dels paràmetres i les característiques tècniques dels equips i sistemes i tota la informació
requerida pel plec de prescripcions tècniques. També es valorarà el rigor en els càlculs i la
practicitat de la ubicació, els traçats i les mesures adoptades.
2. Pel pla executiu: de 0 a 10 punts
Respecte als plans executius, es valorarà la concreció en la descripció de totes les fases
d’execució del subministrament i de la instal∙lació, i llur adequació al que estableix el plec de
prescripcions tècniques, així com la practicitat del cronograma per a cada zona que s’ha de
climatitzar amb els nous equipaments. Es valorarà la concreció i l’adequació dels diferents
treballs que s’han de dur a terme i com s’integren en l’activitat habitual del Parlament.
3. Pel pla de manteniment: de 0 a 10 punts
Respecte als plans de manteniment, es valora la bona proposta organitzativa i la practicitat de
les condicions d’execució del servei, i el detall en la descripció concreta de les actuacions
previstes sobre els equips. Es valorarà també la possibilitat que el servei s’ofereixi tant en dies
feiners com festius o fora de l’horari habitual, el tipus de personal adscrit a l'execució del
contracte i el detall en el sistema d’avisos d’imprevistos i el temps de resposta.

Clàusules 18 i 19

PUNTUACIÓ TOTAL PER L'OFERTA TÈCNICA DEL LOT 2
CRITERIS DE VALORACIÓ QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT: FINS A 65 PUNTS
1. Per l'oferta econòmica per al subministrament i la instal∙lació dels equipaments per a donar
continuïtat a la instal∙lació de climatització de la Direcció D'Estudis Parlamentaris: de 0 a 60
punts.
2. Ampliació del període de garantia de dos anys i manteniment vinculat definit pel plec de
prescripcions tècniques: de 0 a 5 punts.

AGEFRED, SL

Clàusules PCAP

QUADRE RESUM DE PUNTUACIÓ GLOBAL DE L'OFERTA

10,00

5,00

5,00

20,00

60,00

5,00

PUNTUACIÓ TOTAL PER L'OFERTA ECONÒMICA DEL LOT 2

65,00

PUNTUACIÓ TOTAL DE L'OFERTA DEL LOT 2

85,00

