DATA: 13-05-2019

VALORACIÓ DEL CONTINGUT DEL SOBRE 2 (Judicis de valor)

OBJECTE: Senyalització i pintat dels Tallers segons els Criteris de Prevenció de Riscos Laborals i
Seguretat Ferroviària (FASE 2).
EXPEDIENT: 14.802.153
SOCIETAT: FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A.

Contingut del sobre 2 establert al Plec de condicions
Apartat V - CONTINGUT DEL SOBRE 2 (RELATIU A LA PROPOSTA AVALUABLE MITJANÇANT
JUDICIS DE VALOR.

V

CONTINGUT DEL SOBRE 2 (RELATIU A LA PROPOSTA AVALUABLE
MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR)

□ No hi ha Sobre 2
☒ Hi ha Sobre 2.
Contingut del Sobre 2 (si s’exigeix):
☒Memòria del procés constructiu, fases de l’obra, lliurament de documentació final d’obra i dels sistemes
i mitjans de seguretat i salut aplicats als sistemes constructius definits al projecte.
☒Proposta justificada del programa de treballs que reflectirà la realització dels treballs assegurant la
seva execució en els terminis establerts, així com el termini ofert i la seva garantia de compliment, a part
d’una memòria justificativa i cartes de compromís i terminis dels subministraments industrials inclosos als
treballs crítics. Es valorarà la reducció de temps que haurà d’estar reflectit en aquesta proposta, si
s’escau.
☒Memòria i Pla del procés de les actuacions mediambientals que s’aplicaran a l’obra i dels sistemes de
certificació, identificació i tractament de residus, amb vinculacions i mitjans de seguretat i salut
d’aplicació.
☒Pla d’autocontrol de qualitat de l’obra que l’empresa mantindrà directament durant la seva execució i
que serà de la seva responsabilitat.
☒ El sistema de gestió de la prevenció i Seguretat en l’obra.
☒ Proposta de Millores.

Apartat X - CRITERIS D’ADJUDICACIÓ EL VALOR DEL QUAL ES DETERMINA MITJANÇANT UN
JUDICI DE VALOR.
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ EL VALOR DEL QUAL ES DETERMINA
MITJANÇANT UN JUDICI DE VALOR

X

□ No hi ha Sobre 2
☒ Criteris d’adjudicació el valor dels quals es determina mitjançant un judici de valor
Criteris i subcriteris

Punts

Memòria del procés constructiu.
Explicar les fases de l’obra, els recursos (materials i humans) per realitzar l’obra
i el lliurament de documentació a entregar en cada fase. Deixant constància de
les mesures preventives que s’empraran a cada fase i activitat.
Es documentarà gràficament i descriptivament cada una de les fases, tenint en
compte l’emplaçament de l’obra, accessos, punts d’abassegament de material,
etc. Si hi ha proposta de millora en reducció de temps, haurà de justificar-se en
la memòria.
Criteri de valoració:
-

Descripció de l’obra (0 – 7 punts). Es valorarà que la descripció sigui
completa, coherent, i justificada. S’hauran d’identificar clarament els
mitjans de seguretat i salut proposats en cada fase.

-

Documentació de l’obra (0 – 3 punts). Descripció detallada de la
documentació que es lliurarà, aixecaments topogràfics, plànols d’obra,
propostes de detalls constructius, legalitzacions, certificats
de
materials, assaigs, auscultacions, etc. Tenint com a premissa que
l’entrega serà prèvia a l’inici de l’activitat.

Fins a 10 punts

Proposta justificada del programa de treballs que reflectirà la realització dels
treballs assegurant la seva execució en els terminis establerts, així com el
termini ofert i la seva garantia de compliment. S’adjuntarà cartes de compromís
de tots els industrials. Es valorarà la reducció de temps que haurà d’estar
reflectit en aquesta proposta, si es cau.
Criteri de valoració:
-

Fins a 5 punts

Planificació detallada per activitats i posada en servei de les obres en
diagrama temporal tipus Gantt, incloent camí crític (0-5 punts).

Aquest apartat no serà objecte de valoració si el planning previst és superior al
termini de l’obra i\o no es presenten les cartes de compromís dels
subministraments.
Memòria i Pla del procés de les actuacions mediambientals que s’aplicaran a
l’obra i dels sistemes de certificació, identificació i tractament de residus.
Criteri de valoració:
La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra i està
acreditada per certificació externa (0,5 punt).
La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra i no està
acreditada per certificació externa (0,5 punts).
No presenta cap memòria de la sistemàtica que aplicarà o aquesta
presenta mancances que la fan no adequada per les obres. (0 punts).
Pla d’autocontrol de qualitat de l’obra que l’empresa mantindrà directament
durant la seva execució i que serà de la seva responsabilitat
Criteri de valoració:
La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra i està
acreditada per certificació externa (0,5 punt).
La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra i no està
acreditada per certificació externa (0,5 punts).
No presenta cap memòria de la sistemàtica que aplicarà o aquesta
presenta mancances que la fan no adequada per les obres (0 punts).

Fins a 1 punt

Fins a 1 punt

El sistema de gestió de la prevenció i Seguretat en l’obra.
Criteri de valoració:
Organigrama preventiu explicant funcions i responsabilitats en matèria
de seguretat i salut, sistemes de gestió de la prevenció en obra (0 - 0,5
punts).
Certificats en gestió de la prevenció (0 - 0,5 punts).
Proposta de Millores:
□ No
☒ Si. S’accepten les següents millores, d’acord amb els requisits, límits,
modalitats, característiques i puntuació detallats a continuació:

Fins a 1 punt

Fins a 2 punts

Millores a les fases d’obra i processos constructius, per la reducció d’afeccions
mediambientals, a serveis, etc. i per costos. (0 – 2 punts) .
Total

20 punts

Valoració sobre 2
1. Memòria del procés constructiu. Explicar les fases de l’obra, els recursos (materials i humans) per
realitzar l’obra i el lliurament de documentació a entregar en cada fase. Deixant constància de les
mesures preventives que s’empraran a cada fase i activitat. Es documentarà gràficament i
descriptivament cada una de les fases, tenint en compte l’emplaçament de l’obra, accessos, punts
d’abassegament de material, etc. Si hi ha proposta de millora en reducció de temps, haurà de
justificar-se en la memòria.
Criteri valoració:
a. Descripció de l’obra (0 – 7 punts). Es valorarà que la descripció sigui completa, coherent, i
justificada. S’hauran d’identificar clarament els mitjans de seguretat i salut proposats en cada
fase
Valoració empreses:
•
IZER: 5,00 punts. Descripció amplia. No especifica els mitjans de seguretat i salut.
•
NOUCOPI: 1,00 punt. No aporta informació rellevant.
•
TEXTURBAN: 4,00 punts. Descripció correcta. No especifica els mitjans de seguretat i salut.
b. Documentació de l’obra (0 – 3 punts). Descripció detallada de la documentació que es lliurarà,
aixecaments topogràfics, plànols d’obra, propostes de detalls constructius, legalitzacions,
certificats de materials, assaigs, auscultacions, etc. Tenint com a premissa que l’entrega serà
prèvia a l’inici de l’activitat.
Valoració empreses:
•
IZER: 1,50 punts. Descripció parcial de la informació sol·licitada.
•
NOUCOPI: 0,00 punts. No aporta informació.
•
TEXTURBAN: 0,00 punts. No aporta informació.
2. Proposta justificada del programa de treballs que reflectirà la realització dels treballs assegurant la seva
execució en els terminis establerts, així com el termini ofert i la seva garantia de compliment.
S’adjuntarà cartes de compromís de tots els industrials. Es valorarà la reducció de temps que haurà
d’estar reflectit en aquesta proposta, si es cau.
Criteri valoració:
a. Planificació detallada per activitats i posada en servei de les obres en diagrama temporal tipus
Gantt, incloent camí crític (0 - 5 punts).
Valoració empreses:
•
IZER: 5,00 punts. Planificació detallada i aporta Diagrama de Gant.
•
NOUCOPI: 0,00 punts. No aporta informació , ni Diagrama de Gant.
•
TEXTURBAN: 5,00 punts. Planificació detallada i aporta Diagrama de Gant.

3. Memòria i Pla del procés de les actuacions mediambientals que s’aplicaran a l’obra i dels sistemes de
certificació, identificació i tractament de residus.
Criteri valoració:
a. La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra i esta acreditada per certificació
externa (0 – 0,5 punt).
Valoració empreses:
•
IZER: 0,50 punts. Aporta propostes per reduir l’impacte medi ambiental i estalvi energètic.
•
NOUCOPI: 0,50 punts. Aporta informació.
•
TEXTURBAN: 0,50 punts. Aporta propostes per reduir l’impacte medi ambiental i estalvi
energètic.
b. La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra i no està acreditada per certificació
externa (0 – 0,5 punts).
Valoració empreses:
•
IZER: 0,00 punts. No aporta informació.
•
NOUCOPI: 0,00 punts. No aporta informació.
•
TEXTURBAN: 0,00 punts. No aporta informació.
4. Pla d’autocontrol de qualitat de l’obra que l’empresa mantindrà directament durant la seva execució i
que serà de la seva responsabilitat.
Criteri valoració:
a. La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra i està acreditada per certificació
externa (0 - 0,5 punt).
Valoració empreses:
•
IZER: 0,50 punts. Aporta propostes de recepció de productes, del control de l’execució i pel
control de l’obra acabada.
•
NOUCOPI: 0,00 punts. No aporta informació.
•
TEXTURBAN: 0,50 punts. Aporta propostes.
b. La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra i no està acreditada per certificació
externa (0 - 0,5 punts).
Valoració empreses:
•
IZER: 0,00 punts. No aporta informació.
•
NOUCOPI: 0,00 punts. No aporta informació.
•
TEXTURBAN: 0,00 punts. No aporta informació.
5. El sistema de gestió de la prevenció i Seguretat en l’obra.
Criteri de valoració:
a. Organigrama preventiu explicant funcions i responsabilitats en matèria de seguretat i salut,
sistemes de gestió de la prevenció en obra (0 - 0,5 punts).
Valoració empreses:
•
IZER: 0,50 punts. Aporta informació detallada sense organigrama.
•
NOUCOPI: 0,00 punts. No aporta informació.
•
TEXTURBAN: 0,25 punts. Aporta informació sense organigrama.
b. Certificats en gestió de la prevenció (0 - 0,5 punts).
Valoració empreses:
•
IZER: 0,00 punts. No aporta informació.
•
NOUCOPI: 0,00 punts. No aporta informació.
•
TEXTURBAN: 0,50 punts. Aporta informació del Tècnic Superior de PRL.
6. Proposta de Millores
Criteri de valoració:
a. Millores a les fases d’obra i processos constructius, per la reducció d’afeccions mediambientals,
a serveis, etc. i per costos. (0 – 2 punts)
Valoració empreses:
•
IZER: 1,00 punts. Aporta propostes.
•
NOUCOPI: 0,00 punts. No aporta informació.
•
TEXTURBAN: 2,00 punts. Aporta compromís de realitzar les obres en 4 setmanes.

Resum puntuació

Apartats

Puntuació

Puntuació Empreses

Màxima

IZER

NOUCOPI

TEXTURBAN

1

a

7,00

5,00

1,00

4,00

1

b

3,00

1,50

0,00

0,00

2

a

5,00

5,00

0,00

5,00

3

a

0,50

0,50

0,50

0,50

3

b

0,50

0,00

0,00

0,00

4

a

0,50

0,50

0,00

0,50

4

b

0,50

0,00

0,00

0,00

5

a

0,50

0,50

0,00

0,25

5

b

0,50

0,00

0,00

0,50

6

a

2,00

1,00

0,00

2,00

20,00

14,00

1,50

12,75
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