Direcció d’Arquitectura i de Logística
UNITAT TÈCNICA D’INFRAESTRUCTURES I DE MANTENIMENT

CONCURS 47/2018 LOT 4 SERVEI DE MANTENIMENT
D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, DE
DETECCIÓ DE GAS I DE DUTXES-RENTAÜLLS D’EMERGÈNCIES
DELS DIFERENTS EDIFICIS DEL CAMPUS DE LA UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE BARCELONA
INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR
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INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
SOTMESOS A JUDICI DE VALOR DEL PROCEDIMENT OBERT DE
LICITACIÓ DEL CONTRACTE NÚM. 47/2018 LOT 4 DEL SERVEI DE
MANTENIMENT
D’INSTAL·LACIONS
DE
PROTECCIÓ
CONTRA
INCENDIS, DE DETECCIÓ DE GAS I DE DUTXES-RENTAÜLLS
D’EMERGÈNCIES DELS DIFERENTS EDIFICIS DEL CAMPUS DE LA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

1.- IMPORT DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE
El pressupost màxim previst per a la realització d’aquest contracte és de 132.260,66 €
(IVA exclòs).
2.- EMPRESES
LICITADORS

PRESENTADES

A

LA

LICITACIÓ,

VALORACIÓ

DELS

El procediment de puntuació s’ha efectuat segons els criteris subjectius del Plec de
clàusules administratives particulars.
S’adjunta la taula resum sobre les puntuacions de cada apartat dels criteris, la
quantificació dels quals depèn d’un judici de valor (subjectius) de la licitació, així com
la descripció de la puntuació individualitzada dels diferents criteris.
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Jose Maria Martínez Expósito
Cap de la Unitat Tècnica d’Infraestructures i Manteniment
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TOTAL

Pla de Seguretat
10 punts

Pla de funcionament
35 punts

Preu hora fora contracte
5 punts

EMPRESES

Preu materials
20 punts

Oferta econòmica
30 punts

CONCURS 47/2018 LOT 4 SERVEI DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, DE DETECCIÓ DE GAS I
DE DUTXES – RENTAULLS D’EMERGÈNCIES DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

SOLER GLOBAL SERVICES

33,00

9,00

42,00

COMSA

22,00

6,00

28,00

COFELY ESPAÑA

19,75

5,50

25,25

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS

21,25

7,00

28,25

3,84

6,88

MITJA

0,00

0,00

0,00

3/11

EDIFICI L, PLANTA 3A - 08193 BELLATERRA (CERDANYOLA DEL VALLÈS) – BARCELONA – ESPANYA
TF.: 935.811.004 – FAX: 935.812.541

Direcció d’Arquitectura i de Logística
UNITAT TÈCNICA D’INFRAESTRUCTURES I DE MANTENIMENT

PROGRAMA DE TREBALL/PLA DE FUNCIONAMENT
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CONCURS 47/2018 LOT 4 SERVEI DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ
CONTRA INCENDIS, DE DETECCIÓ DE GAS I DE DUTXES – RENTAULLS D’EMERGÈNCIES DE LA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

COFELY ESPAÑA

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS

9
4
2,5
1
1
3

9,25
4
0
1
1
3

6,75
4
6
1
1
2

1,5

0,5

(puntuació TOTAL 35 punts)

Pla d'organització detallat dels treballs contrata (10 punts)
Previsions personal amb organigrama funcional de tot el personal (4 punts)
Proposta de fulls resum de treballs mitjançant GMAO ( 14 punts )
Servei d'urgències i elements comunicació (1 punt)
Pla de qualitat i seguiment del servei ( 1 punt )
Proposta de distribució dels treballs (3 punts)
Coordinació de l’execució del servei a nivell de riscos laborals
d’autoprotecció amb altres empreses mantenidores i la UAB. ( 2 punts)

TOTAL

SOLER GLOBAL SERVICES

PLA DE FUNCIONAMENT

COMSA

EMPRESES

10
4
12,5
1
1
2,5
2

1,5

33

22

i pla

19,75 21,25
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Es farà la valoració de la memòria descriptiva dels treballs a realitzar seguint els paràmetres de
l’annex 3 del Plec de clàusules administratives. (Aquest apartat està valorat fins a 35 punts)

SOLER GLOBAL SERVICES, SL
L’empresa Soler Global Services, SL ha obtingut en aquest apartat 33 punts d’un total de 35
punts possibles.
-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de funcionament del
contracte de servei, desenvolupant els diferents apartats descrits en el plec tècnic i plec
de clàusules administratives, però a l’aportació dels fulls de resum dels treballs
mitjançant GMAO, tot i que la documentació és molt complerta, el calendari no correspon
a l’any 2019.

-

El licitador aporta una documentació de proposta de distribució dels treballs on no
detalla actuacions sobre la instal·lació de detecció de gas.

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, SL
L’empresa Catalana de Seguretat i Comunicacions, SL ha obtingut en aquest apartat 21,25
punts d’un total de 35 punts possibles.
-

El licitador aporta una documentació on fa referència a estacions de ferrocarrils a
mantenir, procedent possiblement d’altra licitació on s’ha presentat.

-

El licitador detalla l’àmbit d’actuació, però no relaciona tots els edificis descrits al punt
1.3.1 del plec tècnic.

-

A la documentació presentada, apartat de abast del servei, tan sols es parla de
instal·lació contra incendis, no es detalla res sobre la instal·lació de detecció de gas,
dutxes i rentaülls.

-

En la descripció dels treballs, el licitador no fa referència a les feines de gestió, segons
punt 2 del plec tècnic.

-

L’empresa licitadora manifesta que adjunta el protocol de gestió de residus, però no hi
és a la documentació aportada.

-

La proposta de fulls resum dels treballs mitjançant GMAO no es correspon totalment amb
la documentació demanada a l’apartat 5.1 del plec tècnic, on s’especifica el manteniment
anual per tipus de manteniment (preventiu, normatiu, correctiu, millores, feines de
gestió, feines de conducció i servei 24h), i per servei de manteniment per especialitat
(manteniment contra incendis, de detectors de gas i dutxes-rentaülls).
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-

El licitador presenta una descripció dels treballs a efectuar basat en la instal·lació contra
incendis, però no detalla res sobre la instal·lació de detecció de gas i sobre la de
rentaülls i dutxes d’emergències.

-

A la documentació aportada, no es fa referència a la coordinació amb el Servei de
Prevenció i Pla d’Autoprotecció de la UAB. En quant a la coordinació amb altres
empreses, tan sols es fa referència a les que el licitador subcontracta i no a altres
empreses mantenidores del campus.

COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU
L’empresa Comsa Service Facility Management, SAU ha obtingut en aquest apartat 22 punts
d’un total de 35 punts possibles
-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de funcionament del
contracte de servei, desenvolupant els diferents apartats descrits en el plec tècnic i plec
de clàusules administratives, però no fa referència a aspectes com són: descriure l’àmbit
d’actuació segons el punt 1.3.1 del plec tècnic.

-

El licitador presenta una proposta de fulls resum de treballs mitjançant GMAO que fa
referència a una altra instal·lació tipus “Universitat Rovira i Virgili”, no adequant-se als
criteris demanats al punt 5.1 del plec tècnic. A la documentació presentada detalla
treballs d’alta tensió, baixa tensió, sales tèrmiques i d’altresm que no són d’aplicació en
aquesta licitació.

-

La documentació presentada no fa referència als edificis de la UAB, al calendari de l’any
2019 (aporta de l’any 2015), ni a les instal·lacions de detecció de gas i dutxes i rentaülls.

-

El licitador fa referència a la coordinació de l’activitat preventiva PRL amb la UAB i altres
empreses que treballan al campus, però no fa referència amb l’adaptació al Pla
d’Autoprotecció de la UAB i que afecta a totes les empreses que treballan al campus.

COFELY ESPAÑA, SA
L’empresa Cofely España, SA ha obtingut en aquest apartat 19,75 punts d’un total de 35 punts
possibles

-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de funcionament del
contracte de servei, desenvolupant els diferents apartats descrits en el plec tècnic i plec
de clàusules administratives, però no fa referència a aspectes com són: feines de gestió.

-

El licitador presenta una proposta de fulls resum de treballs mitjançant GMAO que no fa
referència als criteris demanats al punt 5.1 del plec tècnic, on s’especifica el
manteniment anual per tipus de manteniment (preventiu, normatiu, correctiu, millores,
feines de gestió, feines de conducció i servei 24h) i per servei de manteniment per
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especialitat (manteniment contra incendis, de detectors de gas i dutxes-rentaülls. A més,
les fulles aportades detallen treballs de manteniment de calor, fred i altres instal·lacions
alienes al plec licitat.
-

A la documentació presentada detalla treballs d’alta tensió, baixa tensió, sales tèrmiques
i altres, que no són d’aplicació en aquesta licitació.

-

L’empresa licitadora fa una proposta de programa de gestió energètica que no es
demana als criteris d’avaluació del plec de clàusules administratives.

-

L’empresa licitadora fa una descripció de la coordinació de seguretat amb empreses,
subcontractades o no, però no descriu res amb el Pla d’Autoprotecció de la UAB.
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PLA DE SEGURETAT
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Es farà la valoració del Pla de Seguretat i dels treballs a realitzar seguint els paràmetres de
l’annex 3 del Plec de clàusules administratives. (Aquest apartat està valorat fins a 10 punts)

SOLER GLOBAL SERVICES, SL
L’empresa Soler Global Services, SL ha obtingut en aquest apartat 9 punts d’un total de 10
punts possibles.
-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de seguretat del contracte
de servei, desenvolupant diferents apartats de la seguretat als treballs de manteniment,
però sense tenir en compte aspectes de seguretat importants que afecten directament
als edificis de la UAB, com són: La coordinació de l’empresa amb el Pla d’Autoprotecció
de la UAB i que afecta a la seguretat dels seus treballadors.

CATALANA DE SEGURETAT I COMUNICACIONS, SL
L’empresa Catalana de Seguretat i Comunicacions, SL ha obtingut en aquest apartat 7 punts
d’un total de 10 punts possibles.

-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de seguretat del contracte
de servei, desenvolupant diferents apartats de la seguretat als treballs de manteniment
multi tècnic i instal·lacions contra incendis (el Lot licitat no fa referència a manteniment
multitècnic), però sense tenir en compte aspectes de seguretat importants que afecten
directament als edificis de la UAB, com són: no aporta organigrama detallat de
l’organització del sistema de prevenció, no quedant clar de qui depenen els treballadors
que faran el manteniment, la seguretat en treballs dintre de les sales de calderes i
instal·lacions de gas, no aporta prou detall de la coordinació i col·laboració amb el Pla
d’Autoprotecció de la UAB.

COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU
L’empresa Comsa Service Facility Management, SAU ha obtingut en aquest apartat 6 punts d’un
total de 10 punts possibles.
-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de seguretat del contracte
de servei, desenvolupant diferents apartats de la seguretat als treballs de manteniment,
10/11

EDIFICI L, PLANTA 3A - 08193 BELLATERRA (CERDANYOLA DEL VALLÈS) – BARCELONA – ESPANYA
TF.: 935.811.004 – FAX: 935.812.541

Direcció d’Arquitectura i de Logística
UNITAT TÈCNICA D’INFRAESTRUCTURES I DE MANTENIMENT

però sense tenir en compte aspectes de seguretat importants que afecten directament
als edificis de la UAB, com són: no aporta organigrama de l’organització del sistema de
prevenció on es mostri el detall de la integració amb els treballadors que faran el
manteniment, no detalla riscos específics com són la seguretat en treballs en laboratoris
(risc biològic), seguretat en treballs de manteniment de la instal·lació de detecció de gas
i sala de calderes, així com el protocol d’actuació per part de l’empresa en cas d’accident
d’un treballador detallant l’actuació en cas d’hemorràgia, marejos, entre d’altres.
-

El licitador presenta un pla d’emergències tipus d’un centre de treball a Cornellà del
Llobregat com a model de pla d’autoprotecció. La UAB ja té el seu propi pla
d’autoprotecció i és, en tot cas, el licitador qui s’ha d’adherir ja que afecta a la
seguretat dels seus treballadors.

COFELY ESPAÑA, S.
L’empresa Cofely España, SA ha obtingut en aquest apartat 5,5 punts d’un total de 10 punts
possibles

-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de seguretat del contracte
de servei, desenvolupant diferents apartats de la seguretat als treballs de manteniment,
però sense tenir en compte aspectes de seguretat importants que afecten directament
als edificis de la UAB, com són: organigrama de l’organització del sistema de prevenció
poc detallat on no s’especifica el departament de PRL de l’empresa i la coordinació amb
el personal de manteniment, seguretat en treballs específics en laboratoris (risc químic,
biològic, físics (soldadura)), seguretat en treballs en detecció de gas i sales de calderes.
No aporta detall de la coordinació i col·laboració amb el Pla d’Autoprotecció de la UAB
que afecta molt a la seguretat dels seus treballadors, així com del protocol d’actuació per
part de l’empresa en cas d’accident d’un treballador en quant a atendre al ferit per
hemorràgies, marejos, cops, entre d’altres.
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