Informe valoració tècnica

Clau

HGG-17270

Descripció

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció
del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres
d'adequació de la UCI pediàtrica i de neonatologia de l'Hospital
Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona
Hospital

Tip. arquitectónica
Empresa licitadora

AE-BGC2005 Arquitectura i Enginyeria, SLP & Antonio Piera,
Gres, Verges Arquitectos Asociados, SCP (UTE)
Oferta Tècnica (0 a 65)

48,51

Proposta organitzativa (0 a 50)

36,01

Idoneïtat autor (0 a 30)

18,30

Idoneïtat col·laboradors (0 a 15)

13,21

Organigrama funcional (0 a 5)

4,50

Programa de treballs (0 a 10)

8,50

Millores addicionals (0 a 5)

4,00

Idoneïtat i dedicació de l’autor (0 a 30)

18,30

Quant a la redacció del projecte (0 a 20)
Adequat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

8,70

El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és notable.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera mitjà.
El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és mitjà.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera mitjà.
La dedicació és molt idònia.

4,00

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.
Quant a la Direcció d'Obra (0 a 10)
Adequat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

5,20

El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és notable.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional, el
seu grau d'idoneïtat es considera mitjà.
El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és mitjà.
Les actuacions professionals en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és mitjana.
0,40

La dedicació és poc idònia.
Les dedicacions no estan associades a cap tasca concreta.
Idoneïtat i dedicació dels col·laboradors (0 a 15)

13,21

Col·laborador d'estructures
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les estructures pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és notable.

2,33

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,67

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

1,00

Col·laborador d'instal·lacions
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les instal·lacions pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és alta.

2,00

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,67

Col·laborador d'amidaments i pressupost
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit dels amidaments i pressupostos pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és elevada.

2,00

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,67

Col·laborador de seguretat i salut
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la seguretat i la salut en fase de projecte pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és notable.

0,78

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,33

Col·laborador de control de qualitat i mediambient
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la qualitat i el mediambient pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt elevada.
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El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,33

Organigrama funcional (0 a 5)

4,50

L’organització funcional és molt adequada en funció del nombre de tasques contemplades i de l’assignació de les tasques entre els membres de l’equip.
Organigrama jerarquitzat de tots els membres de l'equip. Definides l'empresa i tècnics responsables de cada àrea. Sense establir interrelacions entre membres de
l'equip total o parcialment.

Programa de treballs i metodologia (0 a 10)

8,50

Coherència del programa de treballs i metodologia
Programa de treballs adaptat al projecte en concret, complet, coherent, detallat.

2,00

Programa amb terminis parcials i totals d'acord amb l'Annex 8, amb assignació de tècnics responsables i de dedicacions a cadascuna de les tasques.
Descripció limitada i/o genèrica de la metodologia que utilitzarà per al desenvolupament del contracte

1,50

Descripció genèrica de la metodologia.
Fiabilitat de compliment del programa de treballs
El programa de treballs presentat és fiable.

5,00

Autor/s de projecte i director/s d'obra proposats no participen actualment en la redacció de projectes amb dedicació compromesa en cap contracte amb
Infraestructures.cat.

Millores addicionals a l’execució del contracte (0 a 5)

4,00

El licitador aporta millores addicionals d'elevat interès pel contracte.
El licitador aporta les següents millores: BIM complet i xarxa comunicacions.
Utilització d'eina de comunicació Slack.

26-04-2018
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Clau

HGG-17270

Descripció

Tip. arquitectónica

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció
del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres
d'adequació de la UCI pediàtrica i de neonatologia de l'Hospital
Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona
Hospital

Empresa licitadora

Albert Vitaller Arquitectura, SLPU

Oferta Tècnica (0 a 65)

58,37

Proposta organitzativa (0 a 50)

46,37

Idoneïtat autor (0 a 30)

26,60

Idoneïtat col·laboradors (0 a 15)

14,77

Organigrama funcional (0 a 5)

5,00

Programa de treballs (0 a 10)

7,00

Millores addicionals (0 a 5)

5,00

Idoneïtat i dedicació de l’autor (0 a 30)

26,60

Quant a la redacció del projecte (0 a 20)
Elevat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

14,80

El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és molt alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera molt elevat.
El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és excepcionalment alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera molt elevat.
La dedicació és molt idònia.

4,00

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.
Quant a la Direcció d'Obra (0 a 10)
Elevat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

7,40

El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és molt alta.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional, el
seu grau d'idoneïtat es considera molt elevat.
El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és excepcionalment alt.
Les actuacions professionals en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és molt elevada.
0,40

La dedicació és poc idònia.
Les dedicacions no estan associades a cap tasca concreta.
Idoneïtat i dedicació dels col·laboradors (0 a 15)

14,77

Col·laborador d'estructures
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les estructures pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt alta.

3,33

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,67

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

1,00

Col·laborador d'instal·lacions
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les instal·lacions pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és alta.

2,00

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,67

Col·laborador d'amidaments i pressupost
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit dels amidaments i pressupostos pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt elevada.

2,23

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,67

Col·laborador de seguretat i salut
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la seguretat i la salut en fase de projecte pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt
elevada.

1,11

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,33

Col·laborador de control de qualitat i mediambient
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la qualitat i el mediambient pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt elevada.
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El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,33

Organigrama funcional (0 a 5)

5,00

L’organització funcional és molt adequada en funció del nombre de tasques contemplades i de l’assignació de les tasques entre els membres de l’equip.
Organigrama/s jerarquitzat i definides les interrelacions entre membres de l'equip. Definides l'empresa i tècnic responsable de cada àrea.

Programa de treballs i metodologia (0 a 10)

7,00

Coherència del programa de treballs i metodologia
Programa de treballs adaptat al projecte en concret, complet, coherent, detallat.

2,00

Programa amb terminis parcials i totals d'acord amb l'Annex 8, amb assignació de tècnics responsables i de dedicacions a cadascuna de les tasques.
3,00

Descripció àmplia i adaptada al projecte en concret de la metodologia que utilitzarà per al desenvolupament del contracte.
Descripció de la metodologia de gestió d'aquest projecte i obra, justificació organitzativa dels treballs i control de processos.
Fiabilitat de compliment del programa de treballs

2,00

El programa de treballs ofertat és poc fiable ateses, entre d’altres, les assistències tècniques desenvolupades actualment pel licitador.
Algun/s dels autors de projecte i director d'obra proposat/s participen en la redacció en altres projectes amb dedicacions compromeses per aquells contractes amb
Infraestructures.cat.
La dedicació de l'autor definida a aquesta licitació és compatible amb la dedicació a l'actuació HMB-16284
Millores addicionals a l’execució del contracte (0 a 5)

5,00

El licitador aporta millores addicionals d'elevat interès pel contracte.
El licitador aporta les següents millores: BIM complet, tècnics addicionals, xarxa comunicacions i estudis addicionals.
Creació entorn comú d'Informació CDE.
Tècnics addicionals especialista en metodologia LEAN, en equipament sanitari, i en protecció contraincendis.
Estudis addicionals de millora de Qualificació energètica i estructural i patologies.

26-04-2018
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Clau

HGG-17270

Descripció

Tip. arquitectónica

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció
del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres
d'adequació de la UCI pediàtrica i de neonatologia de l'Hospital
Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona
Hospital

Empresa licitadora

ARQ Quiñoa y Asociados, SLP

Oferta Tècnica (0 a 65)

55,74

Proposta organitzativa (0 a 50)

42,64

Idoneïtat autor (0 a 30)

23,70

Idoneïtat col·laboradors (0 a 15)

14,44

Organigrama funcional (0 a 5)

4,50

Programa de treballs (0 a 10)

9,10

Millores addicionals (0 a 5)

4,00

Idoneïtat i dedicació de l’autor (0 a 30)

23,70

Quant a la redacció del projecte (0 a 20)
Adequat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

12,90

El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és notable.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera notable.
El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és excepcionalment alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera elevat.
La dedicació és molt idònia.

4,00

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.
Quant a la Direcció d'Obra (0 a 10)
Adequat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

6,40

El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és notable.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional, el
seu grau d'idoneïtat es considera notable.
El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és excepcionalment alt.
Les actuacions professionals en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la mateixa tipologia funcional és elevada.
0,40

La dedicació és poc idònia.
Les dedicacions no estan associades a cap tasca concreta.
Idoneïtat i dedicació dels col·laboradors (0 a 15)

14,44

Col·laborador d'estructures
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les estructures pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt alta.

3,33

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,67

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

1,00

Col·laborador d'instal·lacions
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les instal·lacions pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt alta.

2,23

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,67

Col·laborador d'amidaments i pressupost
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit dels amidaments i pressupostos pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és elevada.

2,00

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,67

Col·laborador de seguretat i salut
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la seguretat i la salut en fase de projecte pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és notable.

0,78

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,33

Col·laborador de control de qualitat i mediambient
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la qualitat i el mediambient pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt elevada.
26-04-2018
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El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,33

Organigrama funcional (0 a 5)

4,50

L’organització funcional és molt adequada en funció del nombre de tasques contemplades i de l’assignació de les tasques entre els membres de l’equip.
Organigrama jerarquitzat de tots els membres de l'equip. Definides l'empresa i tècnics responsables de cada àrea. Sense establir interrelacions entre membres de
l'equip total o parcialment.

Programa de treballs i metodologia (0 a 10)

9,10

Coherència del programa de treballs i metodologia
Programa de treballs adaptat al projecte en concret, complet, coherent, detallat.

2,00

Programa amb terminis parcials i totals d'acord amb l'Annex 8, amb assignació de tècnics responsables i de dedicacions a cadascuna de les tasques.
Descripció àmplia i adaptada al projecte en concret de la metodologia que utilitzarà per al desenvolupament del contracte.

2,10

Descripció de la metodologia de gestió d'aquest projecte i obra i justificació organitzativa dels treballs. Manca l'aspecte de control dels processos.
Fiabilitat de compliment del programa de treballs
El programa de treballs presentat és fiable.

5,00

Autor/s de projecte i director/s d'obra proposats no participen actualment en la redacció de projectes amb dedicació compromesa en cap contracte amb
Infraestructures.cat.

Millores addicionals a l’execució del contracte (0 a 5)

4,00

El licitador aporta millores addicionals d'elevat interès pel contracte.
El licitador aporta les següents millores: BIM complet, xarxa comunicacions i estudis addicionals.
Xarxa de comunicacions amb sistema FTP.
Estudis de disseny amb gràfics infantils, i de preexistencies a cel ras.
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Clau

HGG-17270

Descripció

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció
del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres
d'adequació de la UCI pediàtrica i de neonatologia de l'Hospital
Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona
Hospital

Tip. arquitectónica
Empresa licitadora

Bayona Valero Arquitectes Associats, SLP & Cantallops-Vicente
Arquitectes, SLP (UTE)
Oferta Tècnica (0 a 65)

49,68

Proposta organitzativa (0 a 50)

36,68

Idoneïtat autor (0 a 30)

21,80

Idoneïtat col·laboradors (0 a 15)

13,88

Organigrama funcional (0 a 5)

1,00

Programa de treballs (0 a 10)

10,00

Millores addicionals (0 a 5)

3,00

Idoneïtat i dedicació de l’autor (0 a 30)

21,80

Quant a la redacció del projecte (0 a 20)
Adequat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

11,40

El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és notable.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera molt elevat.
El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és mitjà.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera molt elevat.
La dedicació és molt idònia.

4,00

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.
Quant a la Direcció d'Obra (0 a 10)
Adequat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

6,40

El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és notable.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional, el
seu grau d'idoneïtat es considera molt elevat.
El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és mitjà.
Les actuacions professionals en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és molt elevada.
0,00

No en presenta.
No en presenta.
Idoneïtat i dedicació dels col·laboradors (0 a 15)

13,88

Col·laborador d'estructures
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les estructures pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt alta.

3,33

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,67

Manca alguna dedicació o no està associada a alguna tasca concreta.

0,67

No defineix dedicació en fase d'obra
Col·laborador d'instal·lacions
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les instal·lacions pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és alta.

2,00

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Manca alguna dedicació o no està associada a alguna tasca concreta.

0,45

No defineix dedicació en fase d'obra
Col·laborador d'amidaments i pressupost
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit dels amidaments i pressupostos pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és elevada.

2,00

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,67

Col·laborador de seguretat i salut
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la seguretat i la salut en fase de projecte pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és elevada.

1,00

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,33
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Col·laborador de control de qualitat i mediambient
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la qualitat i el mediambient pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt elevada.

1,11

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,33

Organigrama funcional (0 a 5)

1,00

L’organització funcional és poc adequada en funció del nombre de tasques contemplades i de l’assignació de les tasques entre els membres de l’equip.
Lliurament d'un llistat.

Programa de treballs i metodologia (0 a 10)

10,00

Coherència del programa de treballs i metodologia
Programa de treballs adaptat al projecte en concret, complet, coherent, detallat.

2,00

Programa amb terminis parcials i totals d'acord amb l'Annex 8, amb assignació de tècnics responsables i de dedicacions a cadascuna de les tasques.
Descripció àmplia i adaptada al projecte en concret de la metodologia que utilitzarà per al desenvolupament del contracte.

3,00

Descripció de la metodologia de gestió d'aquest projecte i obra, justificació organitzativa dels treballs i control de processos.
Fiabilitat de compliment del programa de treballs
El programa de treballs presentat és fiable.

5,00

Autor/s de projecte i director/s d'obra proposats no participen actualment en la redacció de projectes amb dedicació compromesa en cap contracte amb
Infraestructures.cat.

Millores addicionals a l’execució del contracte (0 a 5)

3,00

El licitador aporta millores addicionals d’interès notable pel contracte.
El licitador aporta les següents millores: BIM parcial, xarxa comunicacions i estudis addicionals.
Creació portal web FTP.
Estudi de consum energètic.
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Clau

HGG-17270

Descripció

Tip. arquitectónica

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció
del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres
d'adequació de la UCI pediàtrica i de neonatologia de l'Hospital
Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona
Hospital

Empresa licitadora

Carlos José Durán Bellas

Oferta Tècnica (0 a 65)

58,20

Proposta organitzativa (0 a 50)

46,20

Idoneïtat autor (0 a 30)

26,20

Idoneïtat col·laboradors (0 a 15)

15,00

Organigrama funcional (0 a 5)

5,00

Programa de treballs (0 a 10)

7,00

Millores addicionals (0 a 5)

5,00

Idoneïtat i dedicació de l’autor (0 a 30)

26,20

Quant a la redacció del projecte (0 a 20)
Adequat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

13,60

El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és força alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera elevat.
El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és excepcionalment alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera elevat.
La dedicació és molt idònia.

4,00

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.
Quant a la Direcció d'Obra (0 a 10)
Adequat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

6,60

El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és força alta.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional, el
seu grau d'idoneïtat es considera elevat
El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és força alt.
Les actuacions professionals en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la mateixa tipologia funcional és elevada.
2,00

La dedicació és molt idònia.
Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.
Idoneïtat i dedicació dels col·laboradors (0 a 15)

15,00

Col·laborador d'estructures
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les estructures pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt alta.

3,33

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,67

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

1,00

Col·laborador d'instal·lacions
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les instal·lacions pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt alta.

2,23

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,67

Col·laborador d'amidaments i pressupost
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit dels amidaments i pressupostos pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt elevada.

2,23

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,67

Col·laborador de seguretat i salut
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la seguretat i la salut en fase de projecte pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt
elevada.

1,11

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,33

Col·laborador de control de qualitat i mediambient
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la qualitat i el mediambient pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt elevada.
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El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,33

Organigrama funcional (0 a 5)

5,00

L’organització funcional és molt adequada en funció del nombre de tasques contemplades i de l’assignació de les tasques entre els membres de l’equip.
Organigrama/s jerarquitzat i definides les interrelacions entre membres de l'equip. Definides l'empresa i tècnic responsable de cada àrea.

Programa de treballs i metodologia (0 a 10)

7,00

Coherència del programa de treballs i metodologia
Programa de treballs adaptat al projecte en concret, complet, coherent, detallat.

2,00

Programa amb terminis parcials i totals d'acord amb l'Annex 8, amb assignació de tècnics responsables i de dedicacions a cadascuna de les tasques.
3,00

Descripció àmplia i adaptada al projecte en concret de la metodologia que utilitzarà per al desenvolupament del contracte.
Descripció de la metodologia de gestió d'aquest projecte i obra, justificació organitzativa dels treballs i control de processos.
Fiabilitat de compliment del programa de treballs

2,00

El programa de treballs ofertat és poc fiable ateses, entre d’altres, les assistències tècniques desenvolupades actualment pel licitador.
Algun/s dels autors de projecte i director d'obra proposat/s participen en la redacció en altres projectes amb dedicacions compromeses per aquells contractes amb
Infraestructures.cat.
La dedicació ofertada pel licitador es compatible amb la dedicació de l'actuació CAP-17239
Millores addicionals a l’execució del contracte (0 a 5)

5,00

El licitador aporta millores addicionals d'elevat interès pel contracte.
El licitador aporta les següents millores: BIM complet, tècnics addicionals, xarxa comunicacions i estudis addicionals.
Xarxa de comunicació tipus FTP.
Estudis addicionals d'eficiència energètica i solar.
Tècnic addicional especialista en acústica.
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Clau

HGG-17270

Descripció

Tip. arquitectónica

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció
del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres
d'adequació de la UCI pediàtrica i de neonatologia de l'Hospital
Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona
Hospital

Empresa licitadora

E3 Solinteg, SL & Planho Consultores, SLP (UTE)

Oferta Tècnica (0 a 65)

47,62

Proposta organitzativa (0 a 50)

34,62

Idoneïtat autor (0 a 30)

19,80

Idoneïtat col·laboradors (0 a 15)

10,32

Organigrama funcional (0 a 5)

4,50

Programa de treballs (0 a 10)

9,00

Millores addicionals (0 a 5)

4,00

Idoneïtat i dedicació de l’autor (0 a 30)

19,80

Quant a la redacció del projecte (0 a 20)
Adequat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

12,40

El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és notable.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera notable.
El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és excepcionalment alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera notable.
La dedicació és poc idònia.

0,80

Les dedicacions no estan associades a cap tasca concreta.
Quant a la Direcció d'Obra (0 a 10)
Adequat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

6,20

El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és notable.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional, el
seu grau d'idoneïtat es considera notable.
El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és excepcionalment alt.
Les actuacions professionals en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és notable.
0,40

La dedicació és poc idònia.
Les dedicacions no estan associades a cap tasca concreta.
Idoneïtat i dedicació dels col·laboradors (0 a 15)

10,32

Col·laborador d'estructures
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les estructures pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és notable.

2,33

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,67

Les dedicacions no estan associades a cap tasca concreta.

0,33

Col·laborador d'instal·lacions
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les instal·lacions pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és notable.

1,56

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Les dedicacions no estan associades a cap tasca concreta.

0,22

Col·laborador d'amidaments i pressupost
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit dels amidaments i pressupostos pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és notable.

1,56

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Les dedicacions no estan associades a cap tasca concreta.

0,22

Col·laborador de seguretat i salut
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la seguretat i la salut en fase de projecte pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és notable.

0,78

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Les dedicacions no estan associades a cap tasca concreta.

0,11

Col·laborador de control de qualitat i mediambient
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la qualitat i el mediambient pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt elevada.
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El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Les dedicacions no estan associades a cap tasca concreta.

0,11

Organigrama funcional (0 a 5)

4,50

L’organització funcional és molt adequada en funció del nombre de tasques contemplades i de l’assignació de les tasques entre els membres de l’equip.
Organigrama jerarquitzat de tots els membres de l'equip. Definides l'empresa i tècnics responsables de cada àrea. Sense establir interrelacions entre membres de
l'equip total o parcialment.

Programa de treballs i metodologia (0 a 10)

9,00

Coherència del programa de treballs i metodologia
Programa de treballs genèric, incoherent, poc detallat o limitat.

1,00

Programa de treballs sense incloure tasques definides a l'Annex 8.
Descripció àmplia i adaptada al projecte en concret de la metodologia que utilitzarà per al desenvolupament del contracte.

3,00

Descripció de la metodologia de gestió d'aquest projecte i obra, justificació organitzativa dels treballs i control de processos.
Fiabilitat de compliment del programa de treballs
El programa de treballs presentat és fiable.

5,00

Autor/s de projecte i director/s d'obra proposats no participen actualment en la redacció de projectes amb dedicació compromesa en cap contracte amb
Infraestructures.cat.

Millores addicionals a l’execució del contracte (0 a 5)

4,00

El licitador aporta millores addicionals d'elevat interès pel contracte.
El licitador aporta les següents millores: BIM complet i xarxa comunicacions.
Transferència d'informació via web.
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Clau

HGG-17270

Descripció

Tip. arquitectónica

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció
del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres
d'adequació de la UCI pediàtrica i de neonatologia de l'Hospital
Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona
Hospital

Empresa licitadora

EDIFICA Arquitectes Associats, SLP

Oferta Tècnica (0 a 65)

48,95

Proposta organitzativa (0 a 50)

37,85

Idoneïtat autor (0 a 30)

20,80

Idoneïtat col·laboradors (0 a 15)

12,55

Organigrama funcional (0 a 5)

4,50

Programa de treballs (0 a 10)

8,10

Millores addicionals (0 a 5)

3,00

Idoneïtat i dedicació de l’autor (0 a 30)

20,80

Quant a la redacció del projecte (0 a 20)
Adequat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

11,80

El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és força alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera mitjà.
El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és excepcionalment alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera mitjà.
La dedicació és idònia.

3,00

Manca alguna dedicació o no està associada a alguna tasca concreta.
Quant a la Direcció d'Obra (0 a 10)
Adequat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

6,00

El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és força alta.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional, el
seu grau d'idoneïtat es considera mitjà.
El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és excepcionalment alt.
Les actuacions professionals en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és mitjana.
0,00

No en presenta.
No en presenta.
Idoneïtat i dedicació dels col·laboradors (0 a 15)

12,55

Col·laborador d'estructures
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les estructures pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és notable.

2,33

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,67

Manca alguna dedicació o no està associada a alguna tasca concreta.

0,67

Col·laborador d'instal·lacions
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les instal·lacions pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és alta.

2,00

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Manca alguna dedicació o no està associada a alguna tasca concreta.

0,45

Col·laborador d'amidaments i pressupost
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit dels amidaments i pressupostos pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és elevada.

2,00

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Manca alguna dedicació o no està associada a alguna tasca concreta.

0,45

Col·laborador de seguretat i salut
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la seguretat i la salut en fase de projecte pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt
elevada.

1,11

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Manca alguna dedicació o no està associada a alguna tasca concreta.

0,22

Col·laborador de control de qualitat i mediambient
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la qualitat i el mediambient pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt elevada.
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El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Manca alguna dedicació o no està associada a alguna tasca concreta.

0,22

Organigrama funcional (0 a 5)

4,50

L’organització funcional és molt adequada en funció del nombre de tasques contemplades i de l’assignació de les tasques entre els membres de l’equip.
Organigrama jerarquitzat de tots els membres de l'equip. Definides l'empresa i tècnics responsables de cada àrea. Sense establir interrelacions entre membres de
l'equip total o parcialment.

Programa de treballs i metodologia (0 a 10)

8,10

Coherència del programa de treballs i metodologia
Programa de treballs genèric, incoherent, poc detallat o limitat.

1,00

Programa de treballs on no es respecten els terminis totals i/o parcials.
El programa de trebals no respecta en fase de revisió el termini establert a l'Annex 8 del Plec de Bases
Descripció àmplia i adaptada al projecte en concret de la metodologia que utilitzarà per al desenvolupament del contracte.

2,10

Descripció de la metodologia de gestió d'aquest projecte i obra i control de processos. Manca l'aspecte de justificació organitzativa dels treballs.
Fiabilitat de compliment del programa de treballs
El programa de treballs presentat és fiable.

5,00

Autor/s de projecte i director/s d'obra proposats no participen actualment en la redacció de projectes amb dedicació compromesa en cap contracte amb
Infraestructures.cat.

Millores addicionals a l’execució del contracte (0 a 5)

3,00

El licitador aporta millores addicionals d’interès notable pel contracte.
El licitador aporta les següents millores: BIM complet.
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Clau

HGG-17270

Descripció

Tip. arquitectónica

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció
del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres
d'adequació de la UCI pediàtrica i de neonatologia de l'Hospital
Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona
Hospital

Empresa licitadora

Estudi P.S.P Arquitectura, SLP

Oferta Tècnica (0 a 65)

60,37

Proposta organitzativa (0 a 50)

45,37

Idoneïtat autor (0 a 30)

25,60

Idoneïtat col·laboradors (0 a 15)

14,77

Organigrama funcional (0 a 5)

5,00

Programa de treballs (0 a 10)

10,00

Millores addicionals (0 a 5)

5,00

Idoneïtat i dedicació de l’autor (0 a 30)

25,60

Quant a la redacció del projecte (0 a 20)
Adequat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

13,00

El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és molt alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera notable.
El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és excepcionalment alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera notable.
La dedicació és molt idònia.

4,00

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.
Quant a la Direcció d'Obra (0 a 10)
Adequat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

6,60

El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és molt alta.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional, el
seu grau d'idoneïtat es considera notable.
El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és excepcionalment alt.
Les actuacions professionals en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és notable.
2,00

La dedicació és molt idònia.
Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.
Idoneïtat i dedicació dels col·laboradors (0 a 15)

14,77

Col·laborador d'estructures
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les estructures pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt alta.

3,33

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,67

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

1,00

Col·laborador d'instal·lacions
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les instal·lacions pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és alta.

2,00

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,67

Col·laborador d'amidaments i pressupost
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit dels amidaments i pressupostos pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt elevada.

2,23

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,67

Col·laborador de seguretat i salut
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la seguretat i la salut en fase de projecte pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt
elevada.

1,11

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,33

Col·laborador de control de qualitat i mediambient
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la qualitat i el mediambient pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt elevada.
26-04-2018
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El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,33

Organigrama funcional (0 a 5)

5,00

L’organització funcional és molt adequada en funció del nombre de tasques contemplades i de l’assignació de les tasques entre els membres de l’equip.
Organigrama/s jerarquitzat i definides les interrelacions entre membres de l'equip. Definides l'empresa i tècnic responsable de cada àrea.

Programa de treballs i metodologia (0 a 10)

10,00

Coherència del programa de treballs i metodologia
Programa de treballs adaptat al projecte en concret, complet, coherent, detallat.

2,00

Programa amb terminis parcials i totals d'acord amb l'Annex 8, amb assignació de tècnics responsables i de dedicacions a cadascuna de les tasques.
Descripció àmplia i adaptada al projecte en concret de la metodologia que utilitzarà per al desenvolupament del contracte.

3,00

Descripció de la metodologia de gestió d'aquest projecte i obra, justificació organitzativa dels treballs i control de processos.
Fiabilitat de compliment del programa de treballs
El programa de treballs presentat és fiable.

5,00

Autor/s de projecte i director/s d'obra proposats no participen actualment en la redacció de projectes amb dedicació compromesa en cap contracte amb
Infraestructures.cat.

Millores addicionals a l’execució del contracte (0 a 5)

5,00

El licitador aporta millores addicionals d'elevat interès pel contracte.
El licitador aporta les següents millores: BIM complet, tècnics addicionals, xarxa comunicacions i estudis addicionals.
Creació de plataforma web cloud de treball col·laboratiu i utilització de servidor tipus FTP per a transferència de documentació.
Estudi addicional d'ecoeficiència per a reducció consums.
Tècnic addicional acústic.
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Clau

HGG-17270

Descripció

Tip. arquitectónica

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció
del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres
d'adequació de la UCI pediàtrica i de neonatologia de l'Hospital
Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona
Hospital

Empresa licitadora

FIP Arquitectes, SLP

Oferta Tècnica (0 a 65)

61,40

Proposta organitzativa (0 a 50)

46,40

Idoneïtat autor (0 a 30)

26,40

Idoneïtat col·laboradors (0 a 15)

15,00

Organigrama funcional (0 a 5)

5,00

Programa de treballs (0 a 10)

10,00

Millores addicionals (0 a 5)

5,00

Idoneïtat i dedicació de l’autor (0 a 30)

26,40

Quant a la redacció del projecte (0 a 20)
Adequat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

13,60

El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és força alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera elevat.
El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és excepcionalment alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera elevat.
La dedicació és molt idònia.

4,00

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.
Quant a la Direcció d'Obra (0 a 10)
Adequat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

6,80

El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és força alta.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional, el
seu grau d'idoneïtat es considera elevat
El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és excepcionalment alt.
Les actuacions professionals en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la mateixa tipologia funcional és elevada.
2,00

La dedicació és molt idònia.
Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.
Idoneïtat i dedicació dels col·laboradors (0 a 15)

15,00

Col·laborador d'estructures
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les estructures pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt alta.

3,33

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,67

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

1,00

Col·laborador d'instal·lacions
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les instal·lacions pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt alta.

2,23

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,67

Col·laborador d'amidaments i pressupost
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit dels amidaments i pressupostos pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt elevada.

2,23

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,67

Col·laborador de seguretat i salut
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la seguretat i la salut en fase de projecte pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt
elevada.

1,11

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,33

Col·laborador de control de qualitat i mediambient
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la qualitat i el mediambient pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt elevada.
26-04-2018
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El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,33

Organigrama funcional (0 a 5)

5,00

L’organització funcional és molt adequada en funció del nombre de tasques contemplades i de l’assignació de les tasques entre els membres de l’equip.
Organigrama/s jerarquitzat i definides les interrelacions entre membres de l'equip. Definides l'empresa i tècnic responsable de cada àrea.

Programa de treballs i metodologia (0 a 10)

10,00

Coherència del programa de treballs i metodologia
Programa de treballs adaptat al projecte en concret, complet, coherent, detallat.

2,00

Programa amb terminis parcials i totals d'acord amb l'Annex 8, amb assignació de tècnics responsables i de dedicacions a cadascuna de les tasques.
Descripció àmplia i adaptada al projecte en concret de la metodologia que utilitzarà per al desenvolupament del contracte.

3,00

Descripció de la metodologia de gestió d'aquest projecte i obra, justificació organitzativa dels treballs i control de processos.
Fiabilitat de compliment del programa de treballs
El programa de treballs presentat és fiable.

5,00

Autor/s de projecte i director/s d'obra proposats no participen actualment en la redacció de projectes amb dedicació compromesa en cap contracte amb
Infraestructures.cat.

Millores addicionals a l’execució del contracte (0 a 5)

5,00

El licitador aporta millores addicionals d'elevat interès pel contracte.
El licitador aporta les següents millores: BIM complet, tècnics addicionals, xarxa comunicacions i estudis addicionals.
Creació de portal de seguiment de projecte.
Estudis addicionals de mobilitat i acústic.
Tècnic addicional especialista en eficiència energètica
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Clau

HGG-17270

Descripció

Tip. arquitectónica

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció
del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres
d'adequació de la UCI pediàtrica i de neonatologia de l'Hospital
Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona
Hospital

Empresa licitadora

Idom Consulting Engineering Architecture, SA

Oferta Tècnica (0 a 65)

56,87

Proposta organitzativa (0 a 50)

42,77

Idoneïtat autor (0 a 30)

24,00

Idoneïtat col·laboradors (0 a 15)

13,77

Organigrama funcional (0 a 5)

5,00

Programa de treballs (0 a 10)

9,10

Millores addicionals (0 a 5)

5,00

Idoneïtat i dedicació de l’autor (0 a 30)

24,00

Quant a la redacció del projecte (0 a 20)
Adequat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

13,00

El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és molt alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera notable.
El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és excepcionalment alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera notable.
La dedicació és molt idònia.

4,00

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.
Quant a la Direcció d'Obra (0 a 10)
Adequat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

6,60

El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és molt alta.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional, el
seu grau d'idoneïtat es considera notable.
El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és excepcionalment alt.
Les actuacions professionals en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és notable.
0,40

La dedicació és poc idònia.
Les dedicacions no estan associades a cap tasca concreta.
Idoneïtat i dedicació dels col·laboradors (0 a 15)

13,77

Col·laborador d'estructures
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les estructures pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és alta.

3,00

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,67

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

1,00

Col·laborador d'instal·lacions
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les instal·lacions pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és alta.

2,00

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,67

Col·laborador d'amidaments i pressupost
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit dels amidaments i pressupostos pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és elevada.

2,00

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,67

Col·laborador de seguretat i salut
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la seguretat i la salut en fase de projecte pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és mitjana.

0,67

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,33

Col·laborador de control de qualitat i mediambient
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la qualitat i el mediambient pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt elevada.
26-04-2018
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El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,33

Organigrama funcional (0 a 5)

5,00

L’organització funcional és molt adequada en funció del nombre de tasques contemplades i de l’assignació de les tasques entre els membres de l’equip.
Organigrama/s jerarquitzat i definides les interrelacions entre membres de l'equip. Definides l'empresa i tècnic responsable de cada àrea.

Programa de treballs i metodologia (0 a 10)

9,10

Coherència del programa de treballs i metodologia
Programa de treballs adaptat al projecte en concret, complet, coherent, detallat.

2,00

Programa amb terminis parcials i totals d'acord amb l'Annex 8, amb assignació de tècnics responsables i de dedicacions a cadascuna de les tasques.
Descripció àmplia i adaptada al projecte en concret de la metodologia que utilitzarà per al desenvolupament del contracte.

2,10

Descripció de la metodologia de gestió d'aquest projecte i obra i justificació organitzativa dels treballs. Manca l'aspecte de control dels processos.
Fiabilitat de compliment del programa de treballs
El programa de treballs presentat és fiable.

5,00

Autor/s de projecte i director/s d'obra proposats no participen actualment en la redacció de projectes amb dedicació compromesa en cap contracte amb
Infraestructures.cat.

Millores addicionals a l’execució del contracte (0 a 5)

5,00

El licitador aporta millores addicionals d'elevat interès pel contracte.
El licitador aporta les següents millores: BIM complet, tècnics addicionals, xarxa comunicacions i estudis addicionals.
Utilització de plataforma web per a transferència d'informació.
Estudi addicional de sostenibilitat i construcció amb assistència per a obtenció certificació Breeam.
Tècnic addicional especialista en acústica.
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Clau

HGG-17270

Descripció

Tip. arquitectónica

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció
del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres
d'adequació de la UCI pediàtrica i de neonatologia de l'Hospital
Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona
Hospital

Empresa licitadora

Llongueras Clotet Arquitectes, SLP

Oferta Tècnica (0 a 65)

56,86

Proposta organitzativa (0 a 50)

42,96

Idoneïtat autor (0 a 30)

24,90

Idoneïtat col·laboradors (0 a 15)

13,56

Organigrama funcional (0 a 5)

4,50

Programa de treballs (0 a 10)

8,90

Millores addicionals (0 a 5)

5,00

Idoneïtat i dedicació de l’autor (0 a 30)

24,90

Quant a la redacció del projecte (0 a 20)
Adequat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

13,90

El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és molt alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera elevat.
El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és excepcionalment alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera elevat.
La dedicació és molt idònia.

4,00

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.
Quant a la Direcció d'Obra (0 a 10)
Elevat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

7,00

El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és molt alta.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional, el
seu grau d'idoneïtat es considera elevat
El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és excepcionalment alt.
Les actuacions professionals en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la mateixa tipologia funcional és elevada.
0,00

No en presenta.
No en presenta.
Idoneïtat i dedicació dels col·laboradors (0 a 15)

13,56

Col·laborador d'estructures
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les estructures pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt alta.

3,33

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,67

Manca alguna dedicació o no està associada a alguna tasca concreta.

0,67

No defineix dedicació en fase d'obra
Col·laborador d'instal·lacions
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les instal·lacions pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt alta.

2,23

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

La dedicació, tot i estar associada a totes les tasques, no està expressada en percentatges sinó en temps real.

0,45

No defineix dedicació en fase d'obra
Col·laborador d'amidaments i pressupost
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit dels amidaments i pressupostos pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt elevada.

2,23

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Les dedicacions no estan associades a cap tasca concreta.

0,22

Col·laborador de seguretat i salut
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la seguretat i la salut en fase de projecte pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt
elevada.

1,11

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Les dedicacions no estan associades a cap tasca concreta.

0,11
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Col·laborador de control de qualitat i mediambient
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la qualitat i el mediambient pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt elevada.

1,11

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Les dedicacions no estan associades a cap tasca concreta.

0,11

Organigrama funcional (0 a 5)

4,50

L’organització funcional és molt adequada en funció del nombre de tasques contemplades i de l’assignació de les tasques entre els membres de l’equip.
Organigrama jerarquitzat de tots els membres de l'equip. Definides l'empresa i tècnics responsables de cada àrea. Sense establir interrelacions entre membres de
l'equip total o parcialment.

Programa de treballs i metodologia (0 a 10)

8,90

Coherència del programa de treballs i metodologia
Programa de treballs adaptat al projecte en concret, complet, coherent, detallat.

1,80

Programa amb terminis parcials i totals d'acord amb l'Annex 8, mancant alguna assignació de tècnics responsables i/o alguna dedicació o alguna tasca.
Manquen algunes dedicacions
Descripció àmplia i adaptada al projecte en concret de la metodologia que utilitzarà per al desenvolupament del contracte.

2,10

Descripció de la metodologia de gestió d'aquest projecte i obra i control de processos. Manca l'aspecte de justificació organitzativa dels treballs.
Fiabilitat de compliment del programa de treballs
El programa de treballs presentat és fiable.

5,00

Autor/s de projecte i director/s d'obra proposats no participen actualment en la redacció de projectes amb dedicació compromesa en cap contracte amb
Infraestructures.cat.

Millores addicionals a l’execució del contracte (0 a 5)

5,00

El licitador aporta millores addicionals d'elevat interès pel contracte.
El licitador aporta les següents millores: BIM complet, tècnics addicionals, xarxa comunicacions i estudis addicionals.
Xarxa de comunicacions tipus FTP.
Estudi addicional mediambiental per a aconseguir prestacions per a posterior tramitació de certificació Verde o Breeam.
Tècnic especialista en interiorisme.
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Clau

HGG-17270

Descripció

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció
del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres
d'adequació de la UCI pediàtrica i de neonatologia de l'Hospital
Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona
Hospital

Tip. arquitectónica
Empresa licitadora

Marc Padrós Estivill & Pibarquitecturasix, SLP & Pich Aguilera
Arquitectes, SL (UTE)
Oferta Tècnica (0 a 65)

60,18

Proposta organitzativa (0 a 50)

46,18

Idoneïtat autor (0 a 30)

26,90

Idoneïtat col·laboradors (0 a 15)

14,78

Organigrama funcional (0 a 5)

4,50

Programa de treballs (0 a 10)

10,00

Millores addicionals (0 a 5)

4,00

Idoneïtat i dedicació de l’autor (0 a 30)

26,90

Quant a la redacció del projecte (0 a 20)
Adequat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

13,90

El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és molt alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera elevat.
El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és excepcionalment alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera elevat.
La dedicació és molt idònia.

4,00

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.
Quant a la Direcció d'Obra (0 a 10)
Elevat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

7,00

El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és molt alta.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional, el
seu grau d'idoneïtat es considera elevat
El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és excepcionalment alt.
Les actuacions professionals en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la mateixa tipologia funcional és elevada.
2,00

La dedicació és molt idònia.
Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.
Idoneïtat i dedicació dels col·laboradors (0 a 15)

14,78

Col·laborador d'estructures
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les estructures pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt alta.

3,33

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,67

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

1,00

Col·laborador d'instal·lacions
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les instal·lacions pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt alta.

2,23

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Manca alguna dedicació o no està associada a alguna tasca concreta.

0,45

No defineix dedicació en fase obra
Col·laborador d'amidaments i pressupost
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit dels amidaments i pressupostos pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt elevada.

2,23

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,67

Col·laborador de seguretat i salut
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la seguretat i la salut en fase de projecte pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt
elevada.

1,11

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,33
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Col·laborador de control de qualitat i mediambient
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la qualitat i el mediambient pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt elevada.

1,11

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,33

Organigrama funcional (0 a 5)

4,50

L’organització funcional és molt adequada en funció del nombre de tasques contemplades i de l’assignació de les tasques entre els membres de l’equip.
Organigrama jerarquitzat de tots els membres de l'equip. Definides l'empresa i tècnics responsables de cada àrea. Sense establir interrelacions entre membres de
l'equip total o parcialment.

Programa de treballs i metodologia (0 a 10)

10,00

Coherència del programa de treballs i metodologia
Programa de treballs adaptat al projecte en concret, complet, coherent, detallat.

2,00

Programa amb terminis parcials i totals d'acord amb l'Annex 8, amb assignació de tècnics responsables i de dedicacions a cadascuna de les tasques.
Descripció àmplia i adaptada al projecte en concret de la metodologia que utilitzarà per al desenvolupament del contracte.

3,00

Descripció de la metodologia de gestió d'aquest projecte i obra, justificació organitzativa dels treballs i control de processos.
Fiabilitat de compliment del programa de treballs
El programa de treballs presentat és fiable.

5,00

Autor/s de projecte i director/s d'obra proposats no participen actualment en la redacció de projectes amb dedicació compromesa en cap contracte amb
Infraestructures.cat.

Millores addicionals a l’execució del contracte (0 a 5)

4,00

El licitador aporta millores addicionals d'elevat interès pel contracte.
El licitador aporta les següents millores: BIM complet, xarxa comunicacions i estudis addicionals.
Utilització plataforma Basecamp per a transferència informació.
Estudis addicionals sobre el cicle de vida dels materials, assolellament, acústic i projecte de senyalèctica.
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Clau

HGG-17270

Descripció

Tip. arquitectónica

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció
del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres
d'adequació de la UCI pediàtrica i de neonatologia de l'Hospital
Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona
Hospital

Empresa licitadora

Mario Corea Arquitectura, SLP

Oferta Tècnica (0 a 65)

60,20

Proposta organitzativa (0 a 50)

47,10

Idoneïtat autor (0 a 30)

27,10

Idoneïtat col·laboradors (0 a 15)

15,00

Organigrama funcional (0 a 5)

5,00

Programa de treballs (0 a 10)

9,10

Millores addicionals (0 a 5)

4,00

Idoneïtat i dedicació de l’autor (0 a 30)

27,10

Quant a la redacció del projecte (0 a 20)
Elevat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

15,10

El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és excepcionalment alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera molt elevat.
El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és excepcionalment alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera molt elevat.
La dedicació és molt idònia.

4,00

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.
Quant a la Direcció d'Obra (0 a 10)
Elevat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

7,60

El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és excepcionalment alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional, el
seu grau d'idoneïtat es considera molt elevat.
El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és excepcionalment alt.
Les actuacions professionals en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és molt elevada.
0,40

La dedicació és poc idònia.
Les dedicacions no estan associades a cap tasca concreta.
Idoneïtat i dedicació dels col·laboradors (0 a 15)

15,00

Col·laborador d'estructures
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les estructures pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt alta.

3,33

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,67

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

1,00

Col·laborador d'instal·lacions
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les instal·lacions pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt alta.

2,23

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,67

Col·laborador d'amidaments i pressupost
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit dels amidaments i pressupostos pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt elevada.

2,23

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,67

Col·laborador de seguretat i salut
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la seguretat i la salut en fase de projecte pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt
elevada.

1,11

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,33

Col·laborador de control de qualitat i mediambient
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la qualitat i el mediambient pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt elevada.
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El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,33

Organigrama funcional (0 a 5)

5,00

L’organització funcional és molt adequada en funció del nombre de tasques contemplades i de l’assignació de les tasques entre els membres de l’equip.
Organigrama/s jerarquitzat i definides les interrelacions entre membres de l'equip. Definides l'empresa i tècnic responsable de cada àrea.

Programa de treballs i metodologia (0 a 10)

9,10

Coherència del programa de treballs i metodologia
Programa de treballs adaptat al projecte en concret, complet, coherent, detallat.

2,00

Programa amb terminis parcials i totals d'acord amb l'Annex 8, amb assignació de tècnics responsables i de dedicacions a cadascuna de les tasques.
Descripció àmplia i adaptada al projecte en concret de la metodologia que utilitzarà per al desenvolupament del contracte.

2,10

Descripció de la justificació organitzativa dels treballs i control de processos. Manca l'aspecte de metodologia de gestió d'aquest projecte i obra.
Fiabilitat de compliment del programa de treballs
El programa de treballs presentat és fiable.

5,00

Autor/s de projecte i director/s d'obra proposats no participen actualment en la redacció de projectes amb dedicació compromesa en cap contracte amb
Infraestructures.cat.

Millores addicionals a l’execució del contracte (0 a 5)

4,00

El licitador aporta millores addicionals d'elevat interès pel contracte.
El licitador aporta les següents millores: BIM complet, tècnics addicionals i xarxa comunicacions.
Xarxa de comunicació tipus Dropbox.
Tècnic addicional especialista en eficiència energètica.
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Clau

HGG-17270

Descripció

Tip. arquitectónica

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció
del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres
d'adequació de la UCI pediàtrica i de neonatologia de l'Hospital
Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona
Hospital

Empresa licitadora

Patricio Martinez, Maximià Torruella, Arquitectura, SLP

Oferta Tècnica (0 a 65)

59,20

Proposta organitzativa (0 a 50)

47,20

Idoneïtat autor (0 a 30)

27,70

Idoneïtat col·laboradors (0 a 15)

15,00

Organigrama funcional (0 a 5)

4,50

Programa de treballs (0 a 10)

7,00

Millores addicionals (0 a 5)

5,00

Idoneïtat i dedicació de l’autor (0 a 30)

27,70

Quant a la redacció del projecte (0 a 20)
Elevat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

14,50

El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és força alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera molt elevat.
El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és excepcionalment alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera molt elevat.
La dedicació és molt idònia.

4,00

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.
Quant a la Direcció d'Obra (0 a 10)
Elevat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

7,20

El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és força alta.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional, el
seu grau d'idoneïtat es considera molt elevat.
El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és excepcionalment alt.
Les actuacions professionals en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és molt elevada.
2,00

La dedicació és molt idònia.
Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.
Idoneïtat i dedicació dels col·laboradors (0 a 15)

15,00

Col·laborador d'estructures
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les estructures pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt alta.

3,33

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,67

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

1,00

Col·laborador d'instal·lacions
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les instal·lacions pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt alta.

2,23

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,67

Col·laborador d'amidaments i pressupost
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit dels amidaments i pressupostos pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt elevada.

2,23

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,67

Col·laborador de seguretat i salut
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la seguretat i la salut en fase de projecte pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt
elevada.

1,11

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,33

Col·laborador de control de qualitat i mediambient
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la qualitat i el mediambient pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt elevada.
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El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,33

Organigrama funcional (0 a 5)

4,50

L’organització funcional és molt adequada en funció del nombre de tasques contemplades i de l’assignació de les tasques entre els membres de l’equip.
Organigrama jerarquitzat de tots els membres de l'equip. Definides l'empresa i tècnics responsables de cada àrea. Sense establir interrelacions entre membres de
l'equip total o parcialment.

Programa de treballs i metodologia (0 a 10)

7,00

Coherència del programa de treballs i metodologia
Programa de treballs adaptat al projecte en concret, complet, coherent, detallat.

2,00

Programa amb terminis parcials i totals d'acord amb l'Annex 8, amb assignació de tècnics responsables i de dedicacions a cadascuna de les tasques.
3,00

Descripció àmplia i adaptada al projecte en concret de la metodologia que utilitzarà per al desenvolupament del contracte.
Descripció de la metodologia de gestió d'aquest projecte i obra, justificació organitzativa dels treballs i control de processos.
Fiabilitat de compliment del programa de treballs

2,00

El programa de treballs ofertat és poc fiable ateses, entre d’altres, les assistències tècniques desenvolupades actualment pel licitador.
Algun/s dels autors de projecte i director d'obra proposat/s participen en la redacció en altres projectes amb dedicacions compromeses per aquells contractes amb
Infraestructures.cat.
La dedicació ofertada pels licitadors es compatible amb la dedicació de l'actuació HGG-16274
Millores addicionals a l’execució del contracte (0 a 5)

5,00

El licitador aporta millores addicionals d'elevat interès pel contracte.
El licitador aporta les següents millores: BIM complet, tècnics addicionals, xarxa comunicacions i estudis addicionals.
Tècnics addicionals especialistes en façanes, en desenvolupament d'estratègies per a la reducció de la demanda energètica, i en comunicació visual.
Projecte de senyalectica, estudi d'avaluació de materials.
Utilització de xarxa de comunicació tipus FTP.
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Clau

HGG-17270

Descripció

Tip. arquitectónica

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció
del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres
d'adequació de la UCI pediàtrica i de neonatologia de l'Hospital
Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona
Hospital

Empresa licitadora

Pérez Piñana Arquitectes, SCP

Oferta Tècnica (0 a 65)

51,60

Proposta organitzativa (0 a 50)

41,60

Idoneïtat autor (0 a 30)

21,60

Idoneïtat col·laboradors (0 a 15)

15,00

Organigrama funcional (0 a 5)

5,00

Programa de treballs (0 a 10)

5,00

Millores addicionals (0 a 5)

5,00

Idoneïtat i dedicació de l’autor (0 a 30)

21,60

Quant a la redacció del projecte (0 a 20)
Adequat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

13,00

El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és molt alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera notable.
El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és excepcionalment alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera notable.
La dedicació és incompatible.

0,00

L'autor/s o coautor/s tenen dedicacions incompatibles per altres actuacions.
La dedicació dels autors definida a aquesta licitació no és compatible amb la dedicació a l'actuació CAP-17268.
Quant a la Direcció d'Obra (0 a 10)
Adequat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

6,60

El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és molt alta.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional, el
seu grau d'idoneïtat es considera notable.
El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és excepcionalment alt.
Les actuacions professionals en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és notable.
2,00

La dedicació és molt idònia.
Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.
Idoneïtat i dedicació dels col·laboradors (0 a 15)

15,00

Col·laborador d'estructures
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les estructures pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt alta.

3,33

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,67

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

1,00

Col·laborador d'instal·lacions
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les instal·lacions pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt alta.

2,23

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,67

Col·laborador d'amidaments i pressupost
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit dels amidaments i pressupostos pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt elevada.

2,23

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,67

Col·laborador de seguretat i salut
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la seguretat i la salut en fase de projecte pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt
elevada.

1,11

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,33

Col·laborador de control de qualitat i mediambient
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Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la qualitat i el mediambient pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt elevada.

1,11

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,33

Organigrama funcional (0 a 5)

5,00

L’organització funcional és molt adequada en funció del nombre de tasques contemplades i de l’assignació de les tasques entre els membres de l’equip.
Organigrama/s jerarquitzat i definides les interrelacions entre membres de l'equip. Definides l'empresa i tècnic responsable de cada àrea.

Programa de treballs i metodologia (0 a 10)

5,00

Coherència del programa de treballs i metodologia
Programa de treballs adaptat al projecte en concret, complet, coherent, detallat.

2,00

Programa amb terminis parcials i totals d'acord amb l'Annex 8, amb assignació de tècnics responsables i de dedicacions a cadascuna de les tasques.
Descripció àmplia i adaptada al projecte en concret de la metodologia que utilitzarà per al desenvolupament del contracte.

3,00

Descripció de la metodologia de gestió d'aquest projecte i obra, justificació organitzativa dels treballs i control de processos.
Fiabilitat de compliment del programa de treballs
El programa de treballs ofertat és molt poc fiable ateses, entre d’altres, les assistències tècniques desenvolupades actualment pel licitador.

0,00

Autor /s de projecte i director/s d'obra participa en la redacció en altres projectes amb els que les dedicacions proposades per aquells contractes amb
Infraestructures.cat, fan incompatible el compliment de les dedicacions proposades per aquesta licitació.
La dedicació ofertada pels licitadors no es compatible amb la dedicació de l'actuació CAP-17268
Millores addicionals a l’execució del contracte (0 a 5)

5,00

El licitador aporta millores addicionals d'elevat interès pel contracte.
El licitador aporta les següents millores: BIM complet, tècnics addicionals, xarxa comunicacions i estudis addicionals.
Tècnic addicional especialista en sostenibilitat i eficiència energètica.
Implementació de plataforma col·laborativa per a transferència d'informació així com altre sistema alternatiu tipus FTP.
Estudis de sostenibilitat per a l'obtenció de Certificat LEED, i projecte de senyalística.
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Clau

HGG-17270

Descripció

Tip. arquitectónica

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció
del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres
d'adequació de la UCI pediàtrica i de neonatologia de l'Hospital
Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona
Hospital

Empresa licitadora

Pinearq, SLP

Oferta Tècnica (0 a 65)

58,66

Proposta organitzativa (0 a 50)

45,56

Idoneïtat autor (0 a 30)

26,40

Idoneïtat col·laboradors (0 a 15)

14,66

Organigrama funcional (0 a 5)

4,50

Programa de treballs (0 a 10)

9,10

Millores addicionals (0 a 5)

4,00

Idoneïtat i dedicació de l’autor (0 a 30)

26,40

Quant a la redacció del projecte (0 a 20)
Adequat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

13,60

El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és força alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera elevat.
El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és excepcionalment alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera elevat.
La dedicació és molt idònia.

4,00

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.
Quant a la Direcció d'Obra (0 a 10)
Adequat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

6,80

El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és força alta.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional, el
seu grau d'idoneïtat es considera elevat
El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és excepcionalment alt.
Les actuacions professionals en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la mateixa tipologia funcional és elevada.
2,00

La dedicació és molt idònia.
Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.
Idoneïtat i dedicació dels col·laboradors (0 a 15)

14,66

Col·laborador d'estructures
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les estructures pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt alta.

3,33

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,67

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

1,00

Col·laborador d'instal·lacions
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les instal·lacions pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt alta.

2,23

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,67

Col·laborador d'amidaments i pressupost
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit dels amidaments i pressupostos pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és elevada.

2,00

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,67

Col·laborador de seguretat i salut
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la seguretat i la salut en fase de projecte pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és elevada.

1,00

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,33

Col·laborador de control de qualitat i mediambient
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la qualitat i el mediambient pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt elevada.
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El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,33

Organigrama funcional (0 a 5)

4,50

L’organització funcional és molt adequada en funció del nombre de tasques contemplades i de l’assignació de les tasques entre els membres de l’equip.
Organigrama jerarquitzat de tots els membres de l'equip. Definides l'empresa i tècnics responsables de cada àrea. Sense establir interrelacions entre membres de
l'equip total o parcialment.

Programa de treballs i metodologia (0 a 10)

9,10

Coherència del programa de treballs i metodologia
Programa de treballs adaptat al projecte en concret, complet, coherent, detallat.

2,00

Programa amb terminis parcials i totals d'acord amb l'Annex 8, amb assignació de tècnics responsables i de dedicacions a cadascuna de les tasques.
Descripció àmplia i adaptada al projecte en concret de la metodologia que utilitzarà per al desenvolupament del contracte.

2,10

Descripció de la metodologia de gestió d'aquest projecte i obra i control de processos. Manca l'aspecte de justificació organitzativa dels treballs.
La documentació justificativa d'organització dels treballs presentada fa referència a un altre autor de projecte
Fiabilitat de compliment del programa de treballs
El programa de treballs presentat és fiable.

5,00

Autor/s de projecte i director/s d'obra proposats no participen actualment en la redacció de projectes amb dedicació compromesa en cap contracte amb
Infraestructures.cat.

Millores addicionals a l’execució del contracte (0 a 5)

4,00

El licitador aporta millores addicionals d'elevat interès pel contracte.
El licitador aporta les següents millores: BIM complet, xarxa comunicacions i estudis addicionals.
Xarxa de comunicacions amb servidor via web.
Estudis d'optimització energètica i minimització de l'emprenta de CO2, i acústic.
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Clau

HGG-17270

Descripció

Tip. arquitectónica

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció
del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres
d'adequació de la UCI pediàtrica i de neonatologia de l'Hospital
Universitari Doctor Josep Trueta, de Girona
Hospital

Empresa licitadora

Sanabria & Planas-Gallego, Arquitectos, SLP

Oferta Tècnica (0 a 65)

61,00

Proposta organitzativa (0 a 50)

46,20

Idoneïtat autor (0 a 30)

27,60

Idoneïtat col·laboradors (0 a 15)

14,10

Organigrama funcional (0 a 5)

4,50

Programa de treballs (0 a 10)

9,80

Millores addicionals (0 a 5)

5,00

Idoneïtat i dedicació de l’autor (0 a 30)

27,60

Quant a la redacció del projecte (0 a 20)
Elevat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

14,40

El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és molt alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera excepcionalment elevat.
El nombre de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és força alt.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de redacció de projectes corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional,
el seu grau d'idoneïtat es considera molt elevat.
La dedicació és molt idònia.

4,00

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.
Quant a la Direcció d'Obra (0 a 10)
Elevat grau d’idoneïtat d’acord amb l’actuació professional en projectes de característiques i/o complexitat i/o magnitud superior a la que és objecte de licitació.

7,20

El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional és molt alta.
Avaluades les actuacions professionals aportades en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de qualsevol tipologia funcional, el
seu grau d'idoneïtat es considera excepcionalment elevat.
El nombre de direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és notable.
Les actuacions professionals en l'àmbit de les direccions d'obra corresponents amb l'objecte de la licitació de la mateixa tipologia funcional és molt elevada.
2,00

La dedicació és molt idònia.
Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.
Idoneïtat i dedicació dels col·laboradors (0 a 15)

14,10

Col·laborador d'estructures
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les estructures pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és alta.

3,00

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,67

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

1,00

Col·laborador d'instal·lacions
Avaluades les actuacions projectades i dirigides en l'àmbit de les instal·lacions pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és alta.

2,00

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,67

Col·laborador d'amidaments i pressupost
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit dels amidaments i pressupostos pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és elevada.

2,00

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,44

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,67

Col·laborador de seguretat i salut
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la seguretat i la salut en fase de projecte pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és elevada.

1,00

El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,33

Col·laborador de control de qualitat i mediambient
Avaluades les actuacions realitzades en l'àmbit de la qualitat i el mediambient pel col·laborador proposat, es considera que la seva idoneïtat és molt elevada.
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El tècnic proposat acredita coneixements de la metodologia TCQ.

0,22

Dedicació expressada en percentatges respecte al seu temps laboral i està associada a les diferents tasques establertes al Plec.

0,33

Organigrama funcional (0 a 5)

4,50

L’organització funcional és molt adequada en funció del nombre de tasques contemplades i de l’assignació de les tasques entre els membres de l’equip.
Organigrama jerarquitzat de tots els membres de l'equip. Definides l'empresa i tècnics responsables de cada àrea. Sense establir interrelacions entre membres de
l'equip total o parcialment.

Programa de treballs i metodologia (0 a 10)

9,80

Coherència del programa de treballs i metodologia
Programa de treballs adaptat al projecte en concret, complet, coherent, detallat.

1,80

Programa amb terminis parcials i totals d'acord amb l'Annex 8, mancant alguna assignació de tècnics responsables i/o alguna dedicació o alguna tasca.
Descripció àmplia i adaptada al projecte en concret de la metodologia que utilitzarà per al desenvolupament del contracte.

3,00

Descripció de la metodologia de gestió d'aquest projecte i obra, justificació organitzativa dels treballs i control de processos.
Fiabilitat de compliment del programa de treballs
El programa de treballs presentat és fiable.

5,00

Autor/s de projecte i director/s d'obra proposats no participen actualment en la redacció de projectes amb dedicació compromesa en cap contracte amb
Infraestructures.cat.

Millores addicionals a l’execució del contracte (0 a 5)

5,00

El licitador aporta millores addicionals d'elevat interès pel contracte.
El licitador aporta les següents millores: BIM complet, tècnics addicionals, xarxa comunicacions i estudis addicionals.
Xarxa de comunicació compartida.
Estudi addicional acústic.
Tècnic addicional especialista en protecció contra incendis i mediambiental.
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