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1 OBJECTE DE L’INFORME.
L’objecte del present informe és valorar l'adequació de les propostes presentades en el sobre número 2 pels
licitadors, dins el marc de la licitació pública amb número d'expedient 002/2021- O- PO, que respon a la
necessitat de contractar les “OBRES I INSTAL·LACIONS PER A L’ ADEQUACIÓ DE LES UNITATS
D’HOSPITALITZACIÓ 4ª I 5ª (A) DE L’HOSPITAL DE L’ESPERANÇA, CENTRE DEL CONSORCI MAR
PARC DE SALUT DE BARCELONA” .

2 REDACCIÓ DE L’INFORME.
El present informe ha estat encarregat a l’empresa AIA :





Denominació social: INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES, S.L. (AIA).
Adreça: Plaça de Sant Pere, 3 Baixos. 08003 Barcelona.
CIF/NIF: B 59.860.775
Telèfon: 93-412-05-14

El tècnic encarregat de l’elaboració ha estat:


Xavier Martínez (Enginyer Industrial. Responsable de l’Àrea d’Enginyeria d’AIA)

Posteriorment serà revisat per la Direcció de Serveis Generals i Infraestructures del Consorci Mar Parc de
Salut de Barcelona, la Sra. Elisabet Izquierdo i Asensio.

3 ANTECEDENTS I CONCURRÈNCIA.
D’acord amb els resultats de valoració del sobre núm. 1, les propostes dels set licitadors presentats
compleixen amb tots els requisits legals exigits, per tant, totes elles es consideren acceptades per procedir
amb la valoració del sobre número 2.
Les empreses presentades en aquesta licitació són les següents:
-

COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT (en endavant COMSA).
CONSTRUCTORA DEL CARDONER (en endavant CARDONER).
GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES (en endavant GEINSTAL).
SOGESA INSTALACIONES (en endavant SOGESA).
UTE SEROM-AGEFRED (en endavant UTE SEROM-AGEFRED).
UTE VILLAREYES-CIMELSA (en endavant UTE VILLAREYES-CIMELSA)
VOPI 4 (en endavant VOPI)

A continuació, en funció de la documentació que han presentat, es valoraran i puntuaran les propostes
d’aquests licitadors, en base a aplicar els criteris subjectes a judici de valor.
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4 PUNTUACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES AMB JUDICI DE VALOR.
Els aspectes a avaluar queden clarament definits en l’apartat 2 de l’Annex 4 del PCAP i són els que es
recullen a continuació:

OBRES I INSTAL·LACIONS PER A L’ADEQUACIÓ DE LES UNITATS
D'HOSPITALITZACIÓ 4a I 5a (A) HOSPITAL DE L'ESPERANÇA,
CENTRE DEL CNSORI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA.

2. CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICIS DE VALOR

PUNTS

CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICIS DE VALOR:
Es podran obtenir de 0 a 45 punts.

45

Es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici
de valor d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri i
subcriteris.
Per a cada criteri/subcriteri es tindrà en compte quina és la proposta més
completa i que millor s’adapta a les necessitats requerides pel PSMar.
Aquesta serà la proposta que obtindrà la millor puntuació (no
necessàriament la màxima possible) i per comparació inversament
proporcional es farà l’assignació dels punts a la resta de licitadors.
Seguidament s'aplicarà la metodologia descrita en la Directriu 1/2020
d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions
econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya per a la valoració dels criteris avaluables segons
judicis de valor:
a. S'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent de
puntuació.
b. A tots els criteris/subcriteris on alguna de les propostes aconsegueixi
una puntuació igual o superior al 75% de la seva puntuació màxima,
s'aplicarà, per aquell criteri/subcriteri i per totes les propostes, la fórmula
següent:
PTi = P x PTOi / PTM
On:
PTi = Puntuació tècnica final de la proposta "i".
P = Puntuació màxima del criteri / subcriteri que es valora
PTOi = Puntuació tècnica inicial de la proposta "i".
PTM = Puntuació màxima de la proposta millor valorada.
c. En tots els criteris/subcriteris en que al menys una de les propostes
aconsegueixi inicialment la puntuació màxima atorgada al criteri, la
valoració final del criteri/subcriteri per a totes les propostes coincidirà amb
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l'obtinguda inicialment (com a conseqüència de l'aplicació de la fórmula
anterior).
d. Per a tots els criteris/subcriteris en que cap de les
aconsegueixin inicialment una puntuació igual o superior al
seva puntuació màxima, la puntuació final de totes les
coincidirà amb l'obtinguda inicialment (ja que no s'aplicarà
anterior de regularització de puntuacions)

propostes
75% de la
propostes
la fórmula

e. Un cop aplicada la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració
i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General
de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, es consideraran
propostes amb qualitat tècnica inacceptable, i per tant, seran
excloses de la licitació, les que finalment obtinguin una puntuació
total (suma de puntuacions de tots els criteris/subcriteris) inferior al
65% de la puntuació total dels criteris avaluables segons judicis de
valor (és a dir, menys de 29,25 punts sobre els 45 de l'apartat 2)
2.1. PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS

11,25

Per a la valoració de la Planificació es tindrà en compte que, com a mínim,
s’incloguin els següents ítems:
La planificació general detallada i adaptada a les característiques de
l'obra i l'entorn, que demostri la comprensió dels treballs a realitzar
segons les característiques particulars de l'obra, des de la firma del
contracte fins la recepció de l'obra. El Planning ha d’estar desenvolupat
en suport MSPROJECT i s’ha de penjar a la plataforma electrònica de
contractació de la Generalitat de Catalunya, en aquest format i també en
format PDF (Sobre núm. 2). Les ofertes que ometin algun dels dos
formats obtindran zero punts.
Una Memòria justificativa de la planificació proposada, amb la justificació
dels rendiments i l’assignació de recursos. (Màxim 10 pàgines).
La descripció de les previsions de temps i percentatges de costos de
cada capítol en un diagrama de barres. (Aquesta informació és
independent de la informació inclosa dins del Sobre núm 3).
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2.2. MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU (Obra i instal·lacions)

11,25

Per a la valoració d’aquesta Memòria es puntuarà tenint en compte la
fiabilitat de la proposta en base a la qualitat de l'estudi del procés
constructiu, la justificació de la metodologia indicada per l'execució dels
treballs, la seva coherència, el bon coneixement que es denoti de l'entorn
on serà executada l'obra, la garantia de subministrament dels materials,
la capacitat de resposta davant imprevistos i la disponibilitat de recursos
propis lliures a assignar a l'obra.
Es tindrà en compte que, com a mínim, s’incloguin els següents ítems:
- El detall tant del procés constructiu de l'obra civil com de les
instal·lacions.
- Propostes de les proteccions, accions i mesures que es prendran per tal
de minimitzar l'afectació des les obres sobre: l'edifici existent, les tasques
assistencials dels professionals, el confort dels pacients i la seguretat de
professionals, pacients i també veïns.
- Descripció detallada del procés de posada en marxa dels diferents tipus
d'instal·lacions.
(Màxim 15 pàgines).

2.3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I MITJANS AUXILIARS

6,75

Organigrama de l'equip tècnic que l'empresa proposa per l'execució de
l'obra valorant la major dedicació, el detall i coherència dels perfils
proposats en relació als requeriments tècnics i a l'abast de la contractació.
Detall i justificació de la relació de mitjans auxiliars i maquinària principal
que el licitador es compromet a incorporar i mantenir a l'obra, així com
maquinària especial que es necessiti per treballs puntuals específics (No
més de 60 ítems en total).
Es valorarà que l'estructura organitzativa i els mitjans auxiliars siguin
adequats a les necessitats concretes de l'obra.

2.4. DOCUMENTACIÓ FINAL

6,75

Proposta i descripció de la metodologia i documentació "as built" que es
lliurarà al final de l'obra. Compromís en termini de lliurament de la totalitat
de documentació a la recepció final de l’obra i la instal·lació. (Màxim 5
pàgines).
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2.5 MEMÒRIA DE SEGURETAT I SALUT

4,5

Els aspectes que es valoraran són els següents:
- L'adaptació de la seguretat a la realitat de l'obra.
- Mesures a implementar per garantir la seguretat del personal de l'obra,
dels edificis adjacents, i de les vies públiques.
-Sistema de control d'accessos. Metodologia aplicada.
- Recursos destinats a mantenir la seguretat de l'obra. (Màxim 5 pàgines).

2.6 POLÍTICA DE QUALITAT -MEDIAMBIENT -PRL

4,5

S’hauran de presentar: una Memòria tècnica i funcional, de màxim 10
pàgines, de l’aplicació de la política de qualitat personalitzada al present
contracte; una Memòria tècnica i funcional, de màxim 10 pàgines, de
l’aplicació de la política mediambiental personalitzada al present
contracte i una Memòria tècnica i funcional, de màxim 10 pàgines, de
l’aplicació de la política de PRL personalitzada al present contracte.
PUNTUACIÓ TOTAL

45

5 METODOLOGIA DE TREBALL
D’acord amb la documentació presentada pels licitadors i seguint el barem establert, es desenvolupa la
revisió de les ofertes, per un únic tècnic, fent així més homogeni i fiable el resultat, posant en conjunt la
totalitat de les ofertes presentades i establint un consens comparatiu respecte els continguts aportats.
Aquests constitueixen el paràmetre de valoració comparatiu a partir del qual s’aprecien les diferències de
contingut que justifiquen la puntuació assignada que s’atorga respecte el conjunt de l’apartat.
Cal remarcar que el que es valora i compara són les descripcions, el grau de detall, de coherència, de
comprensió i de qualitat tècnica aportat pels licitadors en les seves propostes tècniques, en cada un dels
punts recollits al barem. Es determina pera cada criteri quina és la millor proposta i per comparació s’asignen
els punts de la resta.
Així, tot seguit s’aporta la relació justificativa de les incidències detectades respecte cada criteri, que venen
a motivar la puntuació assignada segons es determina al paràgraf anterior.
La descripció i avaluació es realitzarà, criteri a criteri, seguint l’ordre i la numeració de la taula del barem.

6 AVALUACIÓ
2.1. PLANIFICACIÓ DE TREBALLS (11,25 PUNTS)
Per a la valoració de la Planificació es tindrà en compte que, com a mínim, s’incloguin els següents ítems:
La planificació general detallada i adaptada a les característiques de l'obra i l'entorn, que demostri la
comprensió dels treballs a realitzar segons les característiques particulars de l'obra, des de la firma del
contracte fins la recepció de l'obra. El Planning ha d’estar desenvolupat en suport MSPROJECT i s’ha de
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penjar a la plataforma electrònica de contractació de la Generalitat de Catalunya, en aquest format i també
en format PDF (Sobre núm. 2). Les ofertes que ometin algun dels dos formats obtindran zero punts.
Una Memòria justificativa de la planificació proposada, amb la justificació dels rendiments i l’assignació de
recursos. (Màxim 10 pàgines)
La descripció de les previsions de temps i percentatges de costos de cada capítol en un diagrama de barres.
(Aquesta informació és independent de la informació inclosa dins del Sobre núm 3).
A partir de la documentació aportada per la UTE SEROM-AGEFRED, aquesta es considera una oferta molt
detallada i específica.
Presenten un GANT ben detallat i entenedor.
Apunten metodologia LEAN i LPS de forma genèrica i teòrica.
Es presenta taula de rendiments utilitzats específica i molt detallada, així com també presenta anàlisi de
lligams i evolució del pesonal en obra.
Presenta en forma gràfica i escrita la evolució de la facturació i desglossat per mesos. Tot el conjunt resulta
molt detallat i específic.
En la previsió de terminis inclou coefient de minorizació basat en tres factors amb un resultat final de 0,92,
no obstant apunta a un coeficient climàtic de 0,95, que no s'enten en ser una obra a cobert.
Se li resten 0,5 punts en aquest apartat i obté una puntuació de 10,75 punts.
A partir de la documentació aportada per la UTE VILLAREYES-CIMELSA, aquesta es considera una oferta
molt específica, i amb una memòria justificativa ben desenvolupada.
Presenta GANT complet i detallat, així com detall de la certificació mensual lògica i resum mensual de
certificació per capítols.
Alhora de considerar rendiments, es basen en tres coeficients. No obstant, apunten un 0,98 pel coeficient
pluviomètric, que no s'entèn en ser un lloc cobert.
Se li resten 0,5 punts en aquest apartat i obté una puntuació de 10,75 punts.
Després de l’anàlisi de l’oferta presentada per l’empresa COMSA, aquesta resulta menys detallada i menys
específica en comparació a les empreses analitzades anteriorment.
Presenta una planificació detallada i compromís de compliment de termini fins i tot si hi ha incidències, amb
incorporació de més recursos que, tot i que no els detalla.
En el diagrama fa coincidir moltes tasques a l’interior del cel ras en el mateix inici, cosa que no sembla
coherent. Per latra banda, no presenta descripció de temps i percentatges ni recursos assignats a les feines.
Presenta evolució de pagaments, situant un 24,6% de certificació el primer mes, que amb els treballs previs
de demolició no sembla creïble. Per altra banda, no presenta desglòs de tasques per mes.
Per tot això, se li resten 2,5 punts i la puntuació atorgada en aquest criteri és de 8,75 punts.
Amb la documentació entregada per l’empresa VOPI, i comparativament amb la resta d’ofertes, aquesta
resulta detallada però no tant específica com les ofertes analitzades anteriorment.
Es presenta una memòria detallada amb moltes referències a les tasques a desenvolupar.
Justifiquen els factors externs per càlculs de rendiment, dona una taula de rendiments per equip i taula de
recursos.Presenta taula de relació d’execució per capítols i per mes i gràfic de certificació mensual.
Presenta un GANT extremadament detallat, tant que costa de determinar el camí crític. La plantinficació,
però, no incorpora temps de posada en marxa.
En contra del requerit als Plecs, la seva documentació excedeix el número de pàgines màxim admès, motiu
que suposaria un agravi comparatiu respecte als licitadores que s’han cenyit als requeriments, i per tant, la
documentació extra presentada (malgrat contenir elements demanats al PPT, com la descripció de temps i
percentatges), no pot ser considerada.
Per tot el comentat, se li resten 2,5 punts i la puntuació total que obté en aquest criteri és de 8,75 punts.
L’empresa CARDONER, no presenta fitxer MSP, condició necessària segons PCAP i per tant, no s’avalua
aquest punt de la proposta. La puntuació atorgada és de 0 punts.
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L’empresa GEINSTAL, no presenta fitxer MSP, condició necessària segons PCAP i per tant, no s’avalua
aquest punt de la proposta. La puntuació atorgada és de 0 punts.
L’empresa SOGESA, no presenta fitxer MSP, condició necessària segons PCAP i per tant, no s’avalua
aquest punt de la proposta. La puntuació atorgada és de 0 punts.

2.2. MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU (Obra i instal·lacions) (11,25 punts)
Per a la valoració d’aquesta Memòria es puntuarà tenint en compte la fiabilitat de la proposta en base a la
qualitat de l'estudi del procés constructiu, la justificació de la metodologia indicada per l'execució dels
treballs, la seva coherència, el bon coneixement que es denoti de l'entorn on serà executada l'obra, la
garantia de subministrament dels materials, la capacitat de resposta davant imprevistos i la disponibilitat de
recursos propis lliures a assignar a l'obra.
Es tindrà en compte que, com a mínim, s’incloguin els següents ítems:
-El detall tant del procés constructiu de l'obra civil com de les instal·lacions.
-Propostes de les proteccions, accions i mesures que es prendran per tal de minimitzar l'afectació des les
obres sobre: l'edifici existent, les tasques assistencials dels professionals, el confort dels pacients i la
seguretat de professionals, pacients i també veïns.
-Descripció detallada del procés de posada en marxa dels diferents tipus d'instal·lacions.
(Màxim 15 pàgines).
Després de l’anàlisi de la documentació presentada per la UTE SEROM-AGEFRED, i tenint en compte les
especificacions detallades en el plec, la seva memòria del procés constructiu resulta ser la més específica
de totes les ofertes presentades.
Es proposa la instal·lació d'un muntacàrregues i bastides exteriors per no haver d'utilitzar ni muntacarregues
ni escales de l'edifici.
Es realitza una descripció detallada del procés constructiu, detallant i especificant tasques.
Es proposen sistemes de control per evitar problemàtica amb l'Hospital que està en funcionament.
Tot i el major detall de tota la memòria, la descripció de la posada en marxa és genèrica i poc detallada,
motiu pel que se li resta 1 punt i obté una puntuació de 10,25 punts.
La documentació presentada per l’empresa CARDONER resulta específica i detallada, tot i que menys que
l’oferta millor valorada.
Presenta una memòria detallant condicionants i mesures.
Es proposa la instal·lació d'una plataforma elevadora per a l'acès de material i no haver d'utilitzar el
muntacàrregues.
Tenen en compte les afectacions en talls de clima, o ventilació, ... per conectar a sistemes existents.
Es descriu el procès de treballs amb la implicació d'equips diferenciats.
Hi ha propostes concretes d'actuació per minimitzar afectacions.
La descripció de la posada en marxa de la instal·lació és genèrica i poc detallada.
La documentació presentada excedeix els fulls màxims admesos.
Se li resten 1,50 punts i la puntuació obtinguda en aquest criteri és de 9,75 punts.

La documentació presentada per GEINSTAL resulta específica i detallada, tot i que menys que les millor
valorades en aquest punt.
Es presenta un desglòs de tasques amb detall de com s'excutarà, però genèric (parla de línies frigorífiques
per interior d'envans, per exemple).
Es marquen proves genèriques per la posada en marxa.
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Anomenen millores per evitar molèstires, algunes que resulten coherents, però d’altres que semblen més
orientades a la indústria. El segellat de les zones es comenta de fer amb silicona, cosa que no sembla adient.
Per aquestes consideracions se li resten 1,50 punts i la puntuació total atorgada en aquest ítem és de 9,75
punts.
Després d’analitzar la documentació presentada per SOGESA, aquest punt de la seva oferta resulta detallat
i específic, tot i que menys que les propostes anteriors.
Presenta plànol d'implantació i accessos detallat. En relació a l'execució detalla la importància de la compra
de maquinària.
Es detallen les diferents parts de les obres i el seu procès.
Detalla sistemes de minimització de molèsties coherents, tot i que algun és confús, com el que parla de
canonades i conductes.
Afegeixen un punt sobre serveis afectats, que no s'adiu amb la tipologia de l'obra en quan és una obra
interior.
Es descriu el procès de posada en marxa, però es considera genèric i no específic per a la instal·lació.
Per aqueses consideracions se li resten 1,75 punts i obté 9,50 punts.
Analitzada l’oferta de VOPI, i tenint en compte el detall de la resta d’ofertes, aquesta resulta menys específica
i detallada que les descrites anteriorment:
Descriu el procés constructiu de forma bastant detallada (per exemple, parla de l'estintolament per a poder
fer els passos de conductes).
En l'explicació del cel rasos, es parla de l'EQUIP D'INSTAL·LACIONS com si fos aliè a VOPI 4. De la mateixa
manera en els apartats d'instal·lacions es parla de coordinació amb equips d'obra com si fossin aliens a qui
presenta la oferta.
El detall de la part d'obra és correcte, mentre que el de la part d'instal·lacions és genèric i amb parts que no
es corresponen amb l'obra (realizació de bancades, canonades encastades, ..).
La descripció de la posada en marxa és molt genèrica i gens específica per a la instal·lació.
Se li resten 3 punts i la puntuació atorgada en aquest ítem és de 8,25 punts.
L’oferta presentada per COMSA resulta menys detallada i menys específica que les ofertes analitzades
anteriorment, donat que presenta una memória genèrica (on fins i tot apareix un altre contractista i un altre
projecte) amb referències a circulacions per l'escala d'emergència del Passatge Sant Josep de la Muntanya.
No hi ha detall de processos o de propostes al respecte d’aquests.
La descripció de la posada en marxa es basa en l'explicació mètode TAB i l'enumeració de proves
genèriques i no adequades a la instal·lació.
Se li resten 3 punts i la puntuació total, per tant és de 8,25 punts.
En referència a la documentació presentada per la UTE VILLAREYES-CIMELSA, aquesta resulta l’oferta
menys detallada i específica en aquest punt i és per això que té la menor puntuació.
Marquen accès de vehicles erròniament des de Travessera de Dalt, quan el tram final del Carrer de Josep
de la Muntanya només té un sentit, basant els supòsits de descàrrega de material en aquest fet.
Per altra banda, fan una proposta de treball amb dos equips sincronitzats treballant de puntes cap al centre.
Analitzen la possibilitat d’instal·lar una plataforma exterior.
No es detallen processos constructius ni sistemes de minimització de molesties a usuaris.
La descripció de la posada en marxa és molt genèrica i no específica per a les instal·lacions.
En aquest criteri, per tant en se li resten 3,5 punts i obté la puntuació atorgada és de 7,75 punts.
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2.3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I MITJANS AUXILIARS (6,75 punts)
Organigrama de l'equip tècnic que l'empresa proposa per l'execució de l'obra valorant la major dedicació, el
detall i coherència dels perfils proposats en relació als requeriments tècnics i a l'abast de la contractació.
Detall i justificació de la relació de mitjans auxiliars i maquinària principal que el licitador es compromet a
incorporar i mantenir a l'obra, així com maquinària especial que es necessiti per treballs puntuals específics
(No més de 60 ítems en total).
Es valorarà que l'estructura organitzativa i els mitjans auxiliars siguin adequats a les necessitats concretes
de l'obra.
En relació a la resta d’ofertes, la presentada per la UTE SEROM –AGEFRED resulta ser la més complerta i
adequada, destacant els següents motius:
Presenten un organigrama detallat amb tècnics qualificats i amb molts anys d'experiència. Inclou dos caps
d'obra amb els seus responsables i encarregats separts.
Coherents amb la proposta de càrrega exterior presenten muntacarrgues de cremallera com a possible mitjà
auxiliar.
Presenten cartes de compromís d’empresa gasista homologada i empresa de cablatge estructurat
homologada pel sistema específic a instal·lar.
Se li atorga la màxima puntuació, 6,75 punts.
L’oferta presentada per COMSA resulta complerta i coherent amb l’obra, però menys que la millor valorada,
tenint en compte que:
Presenta carta de compromís d’empresa constructora.
L’Organigrama és coherent i l’estructura completa, però en la part de climatització, comparativament amb
altres ofertes, proposen un responsable amb un perfil menys adient a l’envergadura de l’obra que requereix
quanta més experiència millor.
Se li resta 0,5 punts i la puntuació obtinguda en aquest ítem és de 6,25 punts.
Valorant l’oferta de GEINSTAL, aquesta resulta menys específica que les valorades amb millor puntuació
donat que:
El seu organigrama no presenta perfils, el cap d'obra principal és especialista d'instal·lacions, per sota hi ha
un cap d'obra civil i un segon tècnic d'instal·lacions, però no es detallen les experiències
Se li resta 1 punt i la seva puntuació, és de 5,75 punts.
L’oferta presentada per SOGESA resulta menys específica que les valorades amb millor puntuació, ja que
presenta aquestes característiques:
Presenta als encarregats amb un 50% de dedicació, cosa que no es considera oportuna per la complexitat
del procés de l’obra. Comparativament amb altres ofertes el cap d'obra amb té un perfil menys adient a
l’envergadura de l’obra que requereix quanta més experiència millor.
Per aquests motius, se li resta 1 punt i la puntuació atorgada en aquest ítem és de 5,75 punts.
Valorant l’oferta presentada per VOPI, resulta ser menys específica i detallada que les altres ofertes millor
valorades.
A la seva oferta, presenten un cap d'obra amb només 4 anys d'experiència, i es troba a faltar detall dels
encarregats, i el seu perfil, o disposar d'encarregats per obra civil i instal·lacions.
A la proposta en aquest ítem se li resten 1,5 punts i la puntuació atorgada és de 5,25 punts.
En relació a l’oferta de CARDONER, aquesta resulta més generalista que la resta d’ofertes valorades, a
més, no designa caps d'obra d'instal·lacions, el que es considera primordial en una obra d'aquest estil.
Per aquests motius se li resten 2 punts i la puntuació assignada és de 4,75 punts.
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L’oferta presentada per la UTE VILLAREYES-CIMELSA, presenta un organigrama detallat i lògic, però
s'especifica que el responsable d'instal·lacions només tindrà una dedicació del 40%. Per altra banda, no
presenten mitjans auxiliars.
Per tant, se li resten 3 punts i la puntuació final en aquest punt és de 3,75 punts.

2.4 DOCUMENTACIÓ FINAL (6.75 punts)
Proposta i descripció de la metodologia i documentació "as built" que es lliurarà al final de l'obra. Compromís
en termini de lliurament de la totalitat de documentació a la recepció final de l’obra i la instal·lació. (Màxim 5
pàgines).
Les ofertes presentades per la UTE SEROM-AGEFRED, per SOGESA i per VOPI, resulten ser complertes
i específiques per a allò demanat al punt 2.4., i per tant a totes tres sel’s ha atorgat la màxima puntuació.
La proposta presentada per la UTE SEROM-AGEFRED, resulta una proposta detallada i completa, de
procediment i documentació a lliurar. Proposen, si el PSMar ho demana, iniciar metodologia BIM.
Per tant, com s’ha dit anteriorment, la seva puntuació és de 6,75 punts.
La proposta presentada per SOGESA, resulta una proposta detallada i completa, de procediment i
documentació a lliurar. Proposen, si el PSMar ho demana, iniciar metodologia BIM.
Per tant, com s’ha dit anteriorment, la seva puntuació és de 6,75 punts.
L’oferta de VOPI inclou una proposta molt detallada en relació a la documentació i al mètode seguit per a
facilitar-la i recopilar-la, per tant, com s’ha anteriorment, la seva puntuació és de 6,75 punts.
Analitzant l’oferta de GEINSTAL i en relació a les millors valorades, aquest resulta més genèrica, amb punts
no aplicables a l'obra. A més, barreja temes de post venda no aplicables.
Per tot el comentat se li resten 0,50 punts i la puntuació atorgada és de 6,25 punts.
L’oferta presentada per CARDONER, en relació a les millors valorades, és menys complerta.
Presenta memòria detallada de documentació a presentar, però el sistema de manteniment de l'as built, és
en base a notes o croquis del cap d'Oficina tècnica, que posteriorment es transcriuen.
Se li resten 0,50 punts i la puntuació obtinguda és de 6,25 punts.
Analitzant l’oferta de la UTE VILLAREYES -CIMELSA, presenta la proposta de treballar en BIM, però
proposa un sistema no tancat a pactar amb el client, fet que no considerem apropiat, i documenta un acord
amb una plataforma de gestió de documentació, element que es considera poc rellevant.
Pel comentat, se li resten 0,50 punts i la puntuació final és de 6,25 punts.
L’oferta de COMSA, en relació a la resta de propostes, resulta molt menys específica, encara que amb certa
part de detll, és una memòria. No personalitza a la casuística de la obra.
Per tant, se li resta 1 punt i la puntuació atorgada és de 5,75 punts.

2.5. MEMÒRIA DE SEGURETAT I SALUT (4,5 punts)
Els aspectes que es valoraran són els següents:
- L'adaptació de la seguretat a la realitat de l'obra.
- Mesures a implementar per garantir la seguretat del personal de l'obra, dels edificis adjacents, i de les vies
públiques.
- Sistema de control d'accessos. Metodologia aplicada.
- Recursos destinats a mantenir la seguretat de l'obra.
(Màxim 5 pàgines).
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L’oferta millor valorada en aquest punt és la de CARDONER, donat que presenta un grau d’idoneïtat elevat
amb respecte els aspectes demanats.
El primer punt, vinculat a Pla de Seguretat i Salit (PSS) i possibles actuacions és genèric però és considera
correcte.
Marca sistemes de Seguretat per l'obra i per a l'exterior.
S’implementarà un control d'accesso per targeta.
Com a recursos, a banda del tècnic de Seguretat i Salut (SiS) hi involucra a tot el personal de l'obra.
Per tots aquests fets es valora l’oferta amb la màxima puntuació, és a dir, 4,5 punts.
La documentació presentada per SOGESA, resulta aclaridora i detallada, però no tant com l’oferta millor
valorada.
Per al control d'accessos es proposa el control per SIGPO.
Presenta organigrama vinculat a la SiS, involucrant a Cap d'Obra i, Coordinador, Tècnics de prevenció, cap
de producció i recursos preventius.
A nivell de SiS es centra en evitar infeccions nosocomials i COVID, però no en conceptes més relacionats
amb la obra.
Se li resten 0,25 punts i la seva puntuació en aquest punt resulta de 4,25 punts.
L’oferta de la UTE SEROM-AGEFRED resulta específica i detallada, però no tant com l’oferta millor valorada
S'ha analitzat el PSS de projecte
Presenten estudi d'implantació i d'accessos.
Control d'accessos per plataforma OBRALIA, que permet control per telèfon mòbil.
Presenta organigrama vinculat a la SiS, involucrant a Cap d'Obra i, Coordinador, Tècnics de prevenció, cap
de producció i recursos preventius
Anàlisisi de prevenció de Nosocomials, però no de SiS Clàssics.
Se li resten 0,25 punts i la seva puntuació resulta de 4,25 punts.
L’oferta presentada per VOPI, resulta detallada i específica, però menys que l’oferta millor valorada.
El control de l'obra es realitzarà amb sistema SIGPO llegible des d'aplicatiu mòbil.
Presenta organigrama vinculat a la SiS, involucrant a Cap d'Obra i, Coordinador, Tècnics de prevenció, cap
de producció i recursos preventiu.
Presenta memòria amb detall de recursos per a la seguretat centrat en subministrament de material i
prevenció per a infeccions nosocomials, peró no a temes clàssics de SiS.
Per aquests fets, se li resten 0,25 punts i la seva puntuació total és de 4,25 punts.
Analitzada la documentació respecte aquest punt de GEINSTAL, el seu nivell de detall és menor que les
ofertes anteriorment descrites.
Proposen control d'accessos amb llista actualitzada. Proposen un pla de revisió ambiciós i ben detallat.
Detallen un Sistema de gestió d'accesós per aplicació SIGPO i aplicatiu mòbil, a banda del sistema físic
(portes).
Proposen un responsable de SiS amb dedicació només del 40%, i un tècnic en prevenció de riscos amb
dedicació 0%.
Se li resten 0,5 punts i la puntuació final per aquest apartat és de 4,00 punts.
La documentació presentada per COMSA resulta genèrica i no específica per a la instal·lació que s’està
analitzant.
Comenta que es realitzarà un control d'accessos, però no especifica com.
No especifica recursos concrets, més enllà del tècnic de PRL.
La puntuació final en aquest ítem és de 3,90 punts, atès que se li resten 0,6 punts.
La memòria de la UTE VILLAREYES-CIMELSA presenta anàlisi del PSS del projecte menys detallat i
específic que la resta de propostes.
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Estudi de prevenció i seguretat al voltant de l'obra i a l'interior, d'accessos i recorreguts, fent referència a
COVID.
Control d'accessos amb torns (no s'especifica posició) i per sistema d’obra i emplaçament no es veu viable
la implantació.
Es considera que s’ha presnetat una proposta genèrica i que no sembla possible en aquest obra.
No especifica recursos.
La seva puntuació final, és per tant de 3,75 punts, atès que se li resten 0,75 punts.

2.6. POLÍTICA DE QUALITAT-MEDIAMBIENT-PRL (4,5 punts)
S’hauran de presentar: una Memòria tècnica i funcional, de màxim 10 pàgines, de l’aplicació de la política
de qualitat personalitzada al present contracte; una Memòria tècnica i funcional, de màxim 10 pàgines, de
l’aplicació de la política mediambiental personalitzada al present contracte i una Memòria tècnica i funcional,
de màxim 10 pàgines, de l’aplicació de la política de PRL personalitzada al present contracte.
En quant a la proposta de la UTE VILLAREYES-CIMELSA, resulta ser la proposta més complerta en relació
a totes les ofertes presentades, tot i que existeixen alguns ítems que fan que la seva puntuació no arribi a
ser la màxima d’aquest punt.
QUALITAT: es presenta llistat d'assajos personalitzat.
MEDIAMBIENT: presenta possibles afectacions estudiades per l'obra i possibles solucions.
PRL: Malgrat posar noms i cognoms als recursos, la memòria és genèrica i no personalitzada a l'obra.
Se li resten 0,5 punts i la puntuació total és de 4.00 punts.
La proposta de la UTE SEROM-AGEFRED, resulta menys complerta comparativament amb la millor
valorada per aquests ítems:
QUALITAT: Es comenta sobre quins equips o materials de l'obra s'actuarà i de quina manera, però no del
tot detallada per a instal·lacions.
MEDIAMBIENT: personalitzen diferents accions als condicionants de l'obra.
PRL: Memòria genèrica no personalitzada.
Se li resten 0,65 punts i la puntuació final és de 3,85 punts.
L’oferta presentada per COMSA, resulta menys complerta comparativament amb la millor valorada amb
alguns detalls que es comenten a continuació.
QUALITAT: La memòria és genèrica. Plantegen visites d'un tècnic a obra setmanal per assegurar
compliment.
MEDIAMBIENT: adaptat a nivell de gestió de residus i acopi. La resta de punts és genèrica. Planteja visites
d'un tècnic a obra setmanal per assegurar compliment.
PRL: Genèric, sense referència a l’obra.
Així doncs, se li resten 0,75 punts i obté una puntuació de 3,75 punts.
L’oferta de SOGESA, resulta resulta menys complerta comparativament amb la millor valorada doncs hi ha
alguns problemes d’especificitat.
QUALITAT: Es comenta sobre quins equips o materials de l'obra s'actuarà i de quina manera.
MEDIAMBIENT: Memòria genèrica, que en el cas de l'obra es centra en el soroll i la pols.
PRL: Memòria genèrica no aplicada a l'obra..
La puntuació atorgada en aquest punt és de 3,75 punts, atès que se li resten 0,75 punts per tot el comentat.
La documentació presentada per VOPI en aquest punt, resulta menys complerta comparativament amb la
millor valorada i per tant, amb algunes consideracions que fan deduir punts.
QUALITAT: Fa referència als controls sobre materials i activitats més importants.
MEDIAMBIENT: Relacionen activitats d'obra amb risc, però no presenten mesures.
PRL: Memòria genèrica sense personalització.
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La puntuació final en aquest ítem és de 3,75 punts, atès que se li resten 0,75 punts.
La documentació de l’oferta de CARDONER, resulta menys complerta comparativament amb la millor
valorada i presenta els següents aspectes a comentar:
QUALITAT: Fa una taula de quins elements d'obra seran sotmesos a assaig o aquells que per tenir marcatge
CE ja es donen per vàlid, però en conjunt és una Memòria genèrica.
MEDIAMBIENT: Memòria genèrica sense especificació per l'obra.
PRL: Memòria genèrica sense especifiació per l'obra.
La puntuació total és de 3,25 punts, atès que per tot l’argumentat se li resten 1,25 punts.
L’oferta de GEINSTAL resulta menys complerta comparativament amb les millor valorades i presenta els
següents punts a detallar:
QUALITAT: memòria genèrica i en algun punt confusa, sense aplicació a l'obra.
MEDIAMBIENT: memòria genèrica sense aplicació a l'obra.
PRL: memòria genèrica amb poca aplicació a l'obra.
La puntuació total és de 3,25 punts, atès que se li resten 1,25 punts.
Atenent a tot l’explicat, aplicant els criteris de puntuació del barem, cadascuna de les empreses rep els
següents punts en els criteris amb judici de valor:
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UTE VR-CIM
PUNTS

VOPI

UTE SER-AGE
PUNTS

8,75

0,00

0,00 10,75 10,75 8,75

2.2. MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
(Obra i instal·lacions)

11,25

9,75

8,25

9,75

9,50 10,25 7,75

8,25

2.3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I MITJANS
AUXILIARS

6,75

4,75

6,25

5,75

5,75

6,75

3,75

5,25

2.4. DOCUMENTACIÓ FINAL

6,75

6,25

5,75

6,25

6,75

6,75

6,25

6,75

2.5 MEMÒRIA DE SEGURETAT I SALUT

4,50

4,50

3,90

4,00

4,25

4,25

3,75

4,25

2.6 POLÍTICA DE QUALITAT-MEDIAMBIENTPRL

4,50

3,25

3,75

3,25

3,75

3,85

4,00

3,75

PUNTUACIÓ TOTAL CRITERIS
AVALUABLES SEGONS JUDICI DE VALOR

PUNTS

SOGESA
PUNTS

GEINSTAL
PUNTS

COMSA
PUNTS

CARDONER
PUNTS

0,00

CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICIS
DE VALOR
2.1. PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS
2.

PUNTS

11,25

ADEQUACIÓ UNITATS D'HOSPITALITZACIÓ 4a I 5a (A)
HOSPITAL DE L'ESPERANÇA

45,00

28,50 36,65 29,00 30,00 42,60 36,25 37,00

Edifici Hospital del Mar
Passeig Marítim, 25/29 I 08003 Barcelona I Telèfon 932 483 000 I Fax 932 483 254
www.parcdesalutmar.cat

16

7 REGULARITZACIÓ DE LA PUNTUACIÓ DELS CRITERIS SOTMESOS A
JUDICIS DE VALOR
Conforme la Directriu 1/2020 aprovada per la Direcció General de Contractació Pública, un cop obtinguda
la puntuació en tots els criteris s’analitza per quin d’ells és necessari aplicar la regularització. El factor de
regularització en tots els casos serà el resultat de dividir la puntuació màxima del criteri per la puntuació del
licitador que hagi obtingut la màxima valoració.
PTi = P x PTOi / PTM
On:
PTi = Puntuació tècnica final de la proposta "i".
P = Puntuació màxima del criteri / subcriteri que es valora
PTOi = Puntuació tècnica inicial de la proposta "i".
PTM = Puntuació màxima de la proposta millor valorada.
Factor de ponderació = P / PTM


Respecte els criteris 2.3: Estructura organitzativa i mitjans auxiliars, 2.4: Documentació Final i 2.5:
Memòria de Seguretat i Salut, atès que sempre un licitador obté la puntuació màxima, la puntuació
resultant de l’aplicació de la fórmula de la Directriu és la mateixa puntuació que la obtinguda
prèviament, és a dir, la fórmula no pot fer cap reajustament per donar la màxima puntuació a la millor
oferta i augmentar proporcionalment la puntuació a la resta. Per aquest motiu la puntuació obtinguda
en la valoració inicial és la definitiva.



Respecte el criteri 2.1: Planificació dels Treballs, atés que el valor màxim obtingut per un dels
licitadors és de 10,75 punts, valor inferior al 100% de la puntuació màxima però valor superior al
75% dels punts totals (8,438), s’aplica la fórmula de ponderació:
Factor de ponderació = 11,25 / 10,75 = 1,047.



Respecte el criteri: 2.2: Memòria del Procés Constructiu, atés que el valor màxim obtingut per un
dels licitadors és de 10,25 punts, valor superior al 75% dels punts totals (8,438), s’aplica la fórmula
de ponderació.
Factor de ponderació = 11,25 / 10,25 = 1,098.



Respecte el criteri: 2.6: Política de Qualitat-Mediambient-PRL, atés que el valor màxim obtingut per
un dels licitadors és de 4 punts, valor superior al 75% dels punts totals (3,375), s’aplica la fórmula
de ponderació.
Factor de ponderació = 4,50/ 4,00 = 1,125.

Un cop aplicada la fórmula de la Directriu, en els criteris que correspon, la puntuació definitiva de totes les
propostes queda reflectida en la següent taula:
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PONDERACIÓ

PUNTS
PONDERATS

0,00

1,047

0,00

0,00

1,047

0,00

2.2. MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
(Obra i instal·lacions)

11,25

9,75 1,098 10,70

8,25

1,098

9,05

9,75

1,098 10,70

9,50

1,098 10,43

2.3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I MITJANS
AUXILIARS

6,75

4,75

1,00

4,75

6,25

1,00

6,25

5,75

1,00

5,75

5,75

1,00

5,75

2.4. DOCUMENTACIÓ FINAL

6,75

6,25

1,00

6,25

5,75

1,00

5,75

6,25

1,00

6,25

6,75

1,00

6,75

2.5 MEMÒRIA DE SEGURETAT I SALUT

4,50

4,50

1,00

4,50

3,90

1,00

3,90

4,00

1,00

4,00

4,25

1,00

4,25

2.6 POLÍTICA DE QUALITAT-MEDIAMBIENT-PRL

4,50

3,25 1,125

3,66

3,75

1,125

4,22

3,25

1,125

3,66

3,75

1,125

4,22

29,86

29,00

38,33

PUNTS

9,16

PUNTUACIÓ TOTAL CRITERIS AVALUABLES
SEGONS JUDICI DE VALOR

PUNTS
PONDERATS

1,047

PONDERACIÓ

8,75

36,65

PUNTS

0,00

PONDERACIÓ

0,00 1,047

PUNTS

11,25

PONDERACIÓ

28,50

CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICIS
DE VALOR
2.1. PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS
2.

PUNTS
PONDERATS

SOGESA

45,00

ADEQUACIÓ UNITATS D'HOSPITALITZACIÓ 4a I 5a (A)
HOSPITAL DE L'ESPERANÇA

PUNTS
PONDERATS

GEINSTAL

PUNTS

COMSA

PUNTS

CARDONER

30,00

30,36

31,40
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PONDERACIÓ

PUNTS
PONDERATS

10,75 1,047 11,25

10,75 1,047 11,25

8,75

1,047

9,16

2.2. MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU
(Obra i instal·lacions)

11,25

10,25 1,098 11,25

7,75

1,098

8,51

8,25

1,098

9,05

2.3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I MITJANS
AUXILIARS

6,75

6,75

1,00

6,75

3,75

1,00

3,75

5,25

1,00

5,25

2.4. DOCUMENTACIÓ FINAL

6,75

6,75

1,00

6,75

6,25

1,00

6,25

6,75

1,00

6,75

2.5 MEMÒRIA DE SEGURETAT I SALUT

4,50

4,25

1,00

4,25

3,75

1,00

3,75

4,25

1,00

4,25

2.6 POLÍTICA DE QUALITAT-MEDIAMBIENT-PRL

4,50

3,85

1,125

4,33

4,00

1,125

4,50

3,75

1,125

4,22

44,58

38,01

PUNTS

11,25

PUNTUACIÓ TOTAL CRITERIS AVALUABLES
SEGONS JUDICI DE VALOR

PUNTS
PONDERATS

37,00

PONDERACIÓ

36,25

PUNTS

42,60

CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICIS
DE VALOR
2.1. PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS
2.

PONDERACIÓ

45,00

ADEQUACIÓ UNITATS D'HOSPITALITZACIÓ 4a I 5a (A)
HOSPITAL DE L'ESPERANÇA

PUNTS
PONDERATS

VOPI

PUNTS

UTE VR-CIM

PUNTS

UTE SER-AGE

38,68
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8 CONCLUSIONS
Atès la valoració de les propostes i la puntuació que han obtingut un cop ja ponderades, es conclou i
s’informa que:
 Les propostes tècniques, són adequades i ajustades als criteris establerts en el Plec de
Prescripcions Tècniques.


Derivat de l’anàlisi de les propostes tècniques aplicant els criteris avaluables segons judici de valor
i la ponderació, les propostes han obtingut les següents puntuacions (en ordre decreixent):










UTE SEROM-AGEFRED
VOPI
COMSA
UTE VILLAREYES-CIMELSA
SOGESA
GEINSTAL
CARDONER

44,58 punts
38,68 punts
38,33 punts
38,01 punts
31,40 punts
30,36 punts
29,86 punts

Tal i com indica l’Annex IV del PCAP, per tal de poder ser admesos a l'obertura del Sobre número
3 la puntuació ha de ser com a mínim el 65% de la puntuació total dels cirteris (65% de 45 punts =
29,25 punts).
Atès que cap de les propostes queda per sota d'aquesta puntuació, totes continuen en el procés de
licitació.

Barcelona, 13 d’abril de 2021

Sr.Xavier Martínez
Enginyer Industrial. Responsable de l’Área d’Enginyeria AIA.
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CONTRACTACIÓ DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS PER A L’ ADEQUACIÓ DE LES UNITATS
D’HOSPITALITZACIÓ 4ª I 5ª (A) DE L’HOSPITAL DE L’ESPERANÇA, CENTRE DEL CONSORCI
MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA, -EXPEDIENT 002/2021-O-PO-

VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICIS DE VALOR.
En relació la licitació indicada, l’empresa INSTAL·LACIONS ARQUITECTÒNIQUES, S.L. (en
endavant AIA) ha sigut contractada mitjançant l’expedient 104/2021 per donar l’assistència tècnica
en la valoració i ponderació de les propostes presentades a la licitació.
Des de la Direcció de Serveis Generals i Infraestructures del Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona (PSMar i/o CMPSB), en relació l’expedient indicat, un cop revisat l’informe de valoració
dels criteris avaluables segons judicis de valor, realitzat per l’empresa AIA, es ratifica la puntuació
resultant i la valoració de les propostes presentades per les set empreses que han comparegut a la
licitació.
Per tant, es conclou que la puntuació obtinguda pels licitadors en el sobre número 2 és l’ indicada a
continuació:


UTE SEROM-AGEFRED....................... 44,58 punts.



VOPI...................................................... 38,68 punts.



COMSA.................................................. 38,33 punts.



UTE VILLAREYES-CIMELSA................ 38,01 punts.



SOGESA................................................ 31,40 punts.



GEINSTAL............................................. 30,36 punts.



CARDONER.......................................... 29,86 punts.

Per tant, es proposa convocar l’obertura del sobre número 3 per continuar amb el procés de
contractació.

Barcelona, 13 d’abril de 2021

Sra. Elisabet Izquierdo Asensio.
Directora de Serveis Generals i Infraestructures PSMar.

Edifici Hospital del Mar
Tecnologia i Serveis
Passeig Marítim, 25/29 I 08003 Barcelona I Telèfon 932 483 041 I
www.parcdesalutmar.cat

