Clau:OP. ICF-15336
Descripció: Execució de les obres de restauració de la façana principal de l'edifici situat a la Gran Via de les Corts
Catalanes, 635 (cantonada c/ Roger de Llúria, 36 ) de Barcelona. Clau: ICF-15336
Empresa:Rehac, SA
VALORACIÓ DE L´OFERTA
Memòria (0.00-60.00)

53.40

Valoració total memòria

44.50

Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació

53.40

Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-5.00-0.00)

0.00

Descripció de l’obra a construir (0.00-3.50)

3.50

Implantació de l’obra i tancaments (0.00-3.50)

3.50

Afeccions a tercers (0.00-5.00)

5.00

Serveis afectats (0.00-3.50)

3.00

Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-3.50)

3.00

Sistemes constructius (0.00-19.50)

15.00

Pla de treballs (0.00-5.50)

5.50

Escomeses d'obra (0.00-3.00)

N/A

Noves escomeses definitives (0.00-3.00)

N/A

Documentació generada pels subcontractistes (0.00-3.00)

3.00

Gestió d’abocadors (0.00-3.00)

3.00

Aplicació de la metodologia BIM (0.00-4.00)

N/A

Equip responsable (0.00-33.00)

24.00

Equip assignat (0.00-26.00)

17.00

Organigrama funcional (0.00-7.00)

7.00

Proximitat de recursos útils per a l’obra (0.00-4.00)

0.00

Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00)

3.00

Pla de seguretat i salut (0.00-1.00)

1.00

Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00)

1.00

Pla de medi ambient (0.00-1.00)

1.00

VALORACIÓ TÈCNICA

80.40

VALORACIÓ TÈCNICA CORREGIDA PER APARTATS QUE NO SÓN D'APLICACIÓ

83.75

MEMÒRIA

53.40

Reducció per excés de pàgines de l'oferta

0.00

Nombre de pàgines inferior a 26

Descripció de l’obra a construir

3.50

La descripció és molt completa i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius que cal
tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, afeccions a tercers
significatives, etc.).
Descripció completa de les obres. A més, destaca les singularitats que es consideren més importants (la seguretat i la no
interferència amb els usuaris i treballadors de l'edifici a intervenir).
Implantació de l’obra i tancaments

3.50

La descripció és exhaustiva i coherent amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o milloren el projecte.
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Contempla els aspectes més importants, i a part presenta com a millora la incorporació d'un operari per a la coordinació de la sortida i
accés de vehicles per càrrega i descàrrega de material.
Afeccions a tercers

5.00

La descripció és exhaustiva i coherent amb els requeriments, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen
una avantatge o millora als requeriments del projecte.
Identifica les afectacions a tercers. A part, preveu realitzar un pont a la bastida per tal de permetre l'accés a l'aparcament privat de
ICF.
Serveis afectats

3.00

La relació és exhaustiva i coherent amb el que s’indica al projecte, sense aportar cap dispositiu de detecció de serveis que
representin una avantatge o millora al projecte.

Capacitat de resposta durant el període de garantia

3.00

El procediment descrit és complet però genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la
resolució d’incidències.
S'exposa el procediment complert, però és genèric. El temps de resposta es considera satisfactori.
Descripció dels procediments

5.00

Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge o millora significativa respecte els procediments
estàndards i els descrits al projecte.

Detall de la maquinària

3.00

La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

Detall dels equips humans

3.00

La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària

1.00

Es detalla 1 mesura que millora significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.
Control del nivell de soroll (equips mesuradors) i de la qualitat de l'aire (partícules de pols).
Descripció del camí crític

3.00

El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.

Pla de treballs

5.50

S’adjunta la documentació sol·licitada al Plec de Bases en TCQ, el termini és coherent amb l’oferta presentada, es reflecteix
exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions compleix
paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de folgança
general).

Documentació generada pels subcontractistes

3.00

El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.
Exposa el procediment de comunicació i gestio de la informació, i a més una plataforma informàtica de comunicació tipus Sharepoint
on line.
Gestió d’abocadors

3.00

Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.

EQUIP RESPONSABLE

Delegat d'obra

24.00

8.00

De les actuacions presentades per aquest càrrec de l'equip responsable, es valora el següent:

Import acumulat: 1.804.481,15
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Núm. actuacions: 7
Contracte indefinit: sí
Cap d'obra

8.00

De les actuacions presentades per aquest càrrec de l'equip responsable, es valora el següent:

Import acumulat: 448.396,40
Núm. actuacions: 2
Contracte indefinit: sí
Responsable de Seguretat i Salut

1.00

De les actuacions presentades per aquest càrrec de l'equip responsable, es valora el següent:

Import acumulat: 178.200,00
Núm. actuacions: 1
Contracte indefinit: sí
Organigrama funcional

7.00

Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta

Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades

Assigna responsables (identificant nom i cognoms)

METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT

3.00

Pla de seguretat i salut

1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra i està acreditada per certificació externa.

Pla d’assegurament de la qualitat

1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra i està acreditada per certificació externa.

Pla de medi ambient

1.00

La sistemàtica que aplicarà és adient per a la tipologia de l’obra i està acreditada per certificació externa.
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Clau:OP. ICF-15336
Descripció: Execució de les obres de restauració de la façana principal de l'edifici situat a la Gran Via de les Corts
Catalanes, 635 (cantonada c/ Roger de Llúria, 36 ) de Barcelona. Clau: ICF-15336
Empresa:Izer, Ingeniería y Economía, SL
VALORACIÓ DE L´OFERTA
Memòria (0.00-60.00)

33.60

Valoració total memòria

28.00

Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació

33.60

Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-5.00-0.00)

0.00

Descripció de l’obra a construir (0.00-3.50)

2.50

Implantació de l’obra i tancaments (0.00-3.50)

3.50

Afeccions a tercers (0.00-5.00)

3.00

Serveis afectats (0.00-3.50)

3.00

Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-3.50)

1.50

Sistemes constructius (0.00-19.50)

10.00

Pla de treballs (0.00-5.50)

0.00

Escomeses d'obra (0.00-3.00)

N/A

Noves escomeses definitives (0.00-3.00)

N/A

Documentació generada pels subcontractistes (0.00-3.00)

1.50

Gestió d’abocadors (0.00-3.00)

3.00

Aplicació de la metodologia BIM (0.00-4.00)

N/A

Equip responsable (0.00-33.00)

1.00

Equip assignat (0.00-26.00)

0.00

Organigrama funcional (0.00-7.00)

1.00

Proximitat de recursos útils per a l’obra (0.00-4.00)

0.00

Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00)

1.50

Pla de seguretat i salut (0.00-1.00)

0.50

Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00)

0.50

Pla de medi ambient (0.00-1.00)

0.50

VALORACIÓ TÈCNICA

36.10

VALORACIÓ TÈCNICA CORREGIDA PER APARTATS QUE NO SÓN D'APLICACIÓ

37.60

MEMÒRIA

33.60

Reducció per excés de pàgines de l'oferta

0.00

Nombre de pàgines inferior a 26

Descripció de l’obra a construir

2.50

La descripció és completa sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execució.

Implantació de l’obra i tancaments

3.50

La descripció és exhaustiva i coherent amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o milloren el projecte.
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Contempla els aspectes més importants, i a part presenta com a millora la incorporació d'un equip que es dedicarà a senyalitzar les
maniobres de sortida i entrada de camions, i vetllar per la seguretat dels vianants.
Afeccions a tercers

3.00

La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes de minimització de les afeccions a tercers
significatives que representin una avantatge o millora respecte el projecte.

Serveis afectats

3.00

La relació és exhaustiva i coherent amb el que s’indica al projecte, sense aportar cap dispositiu de detecció de serveis que
representin una avantatge o millora al projecte.

Capacitat de resposta durant el període de garantia

1.50

El procediment descrit és genèric i no inclou cap compromís sobre el temps de resposta.

Descripció dels procediments

5.00

Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge o millora significativa respecte els procediments
estàndards i els descrits al projecte.

Detall de la maquinària

2.00

La descripció detalla la maquinària amb algunes mancances que caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta és viable.
No inclou alguna de les maquinàries més importants per fer les obres, com les de neteja de façana.
Detall dels equips humans

3.00

La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària

0.00

No es detallen mesures que milloren significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.

Descripció del camí crític

0.00

No es descriu el camí crític o presenta mancances tècniques molt significatives que demostren una anàlisi incomplet.
No descriu el camí crític.
Pla de treballs

0.00

No s’adjunta la documentació sol·licitada al Plec de Bases en TCQ o el termini no és coherent amb l’oferta.
D'acord al punt 2.1.7 de l'annex núm. 6B del Plec de Bases, el present apartat no s'ha de puntuat atès que no ha presentat l'apartat
2.1.6.e) Descripció del camí crític.
Documentació generada pels subcontractistes

1.50

El sistema proposat no inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades.

Gestió d’abocadors

3.00

Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.

EQUIP RESPONSABLE

1.00

Delegat d'obra

0.00

De les actuacions presentades per aquest càrrec de l'equip responsable, es valora el següent:

Import acumulat: 0,00
Núm. actuacions: 0
Contracte indefinit: sí
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Cap d'obra

0.00

De les actuacions presentades per aquest càrrec de l'equip responsable, es valora el següent:

Import acumulat: 0,00
Núm. actuacions: 0
Contracte indefinit: sí
Responsable de Seguretat i Salut

0.00

De les actuacions presentades per aquest càrrec de l'equip responsable, es valora el següent:

Import acumulat: 0,00
Núm. actuacions: 0
Contracte indefinit: sí
Organigrama funcional

1.00

Assigna responsables (identificant nom i cognoms)

METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT

1.50

Pla de seguretat i salut

0.50

La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però no presenta justificació de certificació externa.

Pla d’assegurament de la qualitat

0.50

La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però no presenta justificació de certificació externa.

Pla de medi ambient

0.50

La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però no presenta justificació de certificació externa.
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Clau:OP. ICF-15336
Descripció: Execució de les obres de restauració de la façana principal de l'edifici situat a la Gran Via de les Corts
Catalanes, 635 (cantonada c/ Roger de Llúria, 36 ) de Barcelona. Clau: ICF-15336
Empresa:Rècop RestauracionsArquitectòniques, SLU
VALORACIÓ DE L´OFERTA
Memòria (0.00-60.00)

54.00

Valoració total memòria

45.00

Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació

54.00

Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-5.00-0.00)

0.00

Descripció de l’obra a construir (0.00-3.50)

3.50

Implantació de l’obra i tancaments (0.00-3.50)

3.50

Afeccions a tercers (0.00-5.00)

5.00

Serveis afectats (0.00-3.50)

3.00

Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-3.50)

3.50

Sistemes constructius (0.00-19.50)

15.00

Pla de treballs (0.00-5.50)

5.50

Escomeses d'obra (0.00-3.00)

N/A

Noves escomeses definitives (0.00-3.00)

N/A

Documentació generada pels subcontractistes (0.00-3.00)

3.00

Gestió d’abocadors (0.00-3.00)

3.00

Aplicació de la metodologia BIM (0.00-4.00)

N/A

Equip responsable (0.00-33.00)

32.00

Equip assignat (0.00-26.00)

25.00

Organigrama funcional (0.00-7.00)

7.00

Proximitat de recursos útils per a l’obra (0.00-4.00)

0.00

Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00)

1.50

Pla de seguretat i salut (0.00-1.00)

0.50

Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00)

0.50

Pla de medi ambient (0.00-1.00)

0.50

VALORACIÓ TÈCNICA

87.50

VALORACIÓ TÈCNICA CORREGIDA PER APARTATS QUE NO SÓN D'APLICACIÓ

91.15

MEMÒRIA

54.00

Reducció per excés de pàgines de l'oferta

0.00

Nombre de pàgines inferior a 26

Descripció de l’obra a construir

3.50

La descripció és molt completa i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius que cal
tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, afeccions a tercers
significatives, etc.).
Descripció completa de les obres. A més, destaca les singularitats que es consideren més importants (execució dels repicats i
actuacions que impliquin afectacions a l'interior de l'edifici fora de l'horari laboral dels usuaris i treballadors de l'edifici a intervenir).
Implantació de l’obra i tancaments
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La descripció és exhaustiva i coherent amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o milloren el projecte.
Contempla els aspectes més importants, i a part presenta com a millora la incorporació d'il·luminació als ponts de la bastida tubular
per vetllar per la seguretat dels vianants.
Afeccions a tercers

5.00

La descripció és exhaustiva i coherent amb els requeriments, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen
una avantatge o millora als requeriments del projecte.
Identifica les afectacions a tercers. A part, preveu realitzar un pont a la bastida per tal de permetre l'accés a l'aparcament privat de
ICF.
Serveis afectats

3.00

La relació és exhaustiva i coherent amb el que s’indica al projecte, sense aportar cap dispositiu de detecció de serveis que
representin una avantatge o millora al projecte.

Capacitat de resposta durant el període de garantia

3.50

El procediment descrit és complet, adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta
satisfactori per a la resolució d’incidències.
S'exposa el procediment complert, fent referència als subsistemes que són més crítics. El temps de resposta es considera satisfactori.
Descripció dels procediments

5.00

Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge o millora significativa respecte els procediments
estàndards i els descrits al projecte.

Detall de la maquinària

3.00

La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

Detall dels equips humans

3.00

La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.

Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària

1.00

Es detalla 1 mesura que millora significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.
Control del nivell de soroll (equips mesuradors) i de la qualitat de l'aire (partícules de pols).
Descripció del camí crític

3.00

El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.

Pla de treballs

5.50

S’adjunta la documentació sol·licitada al Plec de Bases en TCQ, el termini és coherent amb l’oferta presentada, es reflecteix
exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de certificacions compleix
paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de folgança
general).

Documentació generada pels subcontractistes

3.00

El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.
Exposa el procediment de comunicació i gestio de la informació, i a més una plataforma informàtica de comunicació anomenada ecoordina que permetrà traslladar informació del EDC a la DF.
Gestió d’abocadors

3.00

Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.

EQUIP RESPONSABLE

Delegat d'obra

32.00

8.00

De les actuacions presentades per aquest càrrec de l'equip responsable, es valora el següent:
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Import acumulat: 4.970.935,43
Núm. actuacions: 10
Contracte indefinit: sí
Cap d'obra

9.00

De les actuacions presentades per aquest càrrec de l'equip responsable, es valora el següent:

Import acumulat: 658.576,73
Núm. actuacions: 3
Contracte indefinit: sí
Responsable de Seguretat i Salut

8.00

De les actuacions presentades per aquest càrrec de l'equip responsable, es valora el següent:

Import acumulat: 982.845,28
Núm. actuacions: 4
Contracte indefinit: sí
Organigrama funcional

7.00

Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta
Àrea específica: Restauració patrimonial
Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades

Assigna responsables (identificant nom i cognoms)

METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT

1.50

Pla de seguretat i salut

0.50

La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però no presenta justificació de certificació externa.

Pla d’assegurament de la qualitat

0.50

La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però no presenta justificació de certificació externa.

Pla de medi ambient

0.50

La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però no presenta justificació de certificació externa.
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