EXP: 999.1619.052
BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

ANÀLISI DE CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ D'UN JUDICI DE VALOR

SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ PER A
GESTIONAR LA INFORMACIÓ AL CIUTADÀ I REDUIR L’IMPACTE DE LES
AFECTACIONS DE LES OBRES DE BIMSA EN EL SEU ENTORN I GARANTIR LA
IMATGE DE LES OBRES

Barcelona, 8 de maig de 2018

EXP: 999.1619.052
BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

DADES DELS LICITADORS
Concurs:

Data:

SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ PER A GESTIONAR LA INFORMACIÓ AL CIUTADÀ I REDUIR L’IMPACTE
DE LES AFECTACIONS DE LES OBRES DE BIMSA EN EL SEU ENTORN I GARANTIR LA IMATGE DE LES OBRES

Barcelona, 8 de maig de 2018
nº oferta
1

Licitadors admesos
CHECKMATE SERVEIS ESTRATÈGICS, SL

EXP: 999.1619.052
BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

MILLORES

CHECKMATE SERVEIS ESTRATÈGICS, SL

ORGANITZACIÓ DE
L'EQUIP I
ADEQUACIÓ DE
RECURSOS

puntuacions màximes
1

IDENTIFICACIÓ
D'ASPECTES
CRÍTICS I
SOLUCIONS

Licitador

MEMÒRIA DE
PROCEDIMENTS I
DOCUMENTACIÓ

nº oferta

MEMÒRIA
DESCRIPTIVA DE
TASQUES I
CONTEXT

ANÀLISI DE L'OFERTA TÈCNICA

TOTAL

15,00

10,00

10,00

9,00

5,00

49,00

15,00

10,00

10,00

9,00

0,00

44,00

FULL DE TREBALL INTERN
Assumpte:

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ

SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA AL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ PER A
GESTIONAR LA INFORMACIÓ AL CIUTADÀ I REDUIR L’IMPACTE DE LES AFECTACIONS
DE LES OBRES DE BIMSA EN EL SEU ENTORN I GARANTIR LA IMATGE DE LES OBRES
1
CHECKMATE SERVEIS ESTRATÈGICS, SL

Extensió màxima: 30 pàgines DIN A4 a una cara, mida Arial 11.

2.1.1. Memòria descriptiva de la comprensió de les tasques a desenvolupar i Memòria que desenvolupa amb un nivell de detall, coherència, adequació i exhaustivitat excel·lent les
tasques a realitzar.
del seu context d’aplicació (fins a 15 punts)

15

Es puntuarà la memòria presentada conforme a les pautes, paràmetres i
factors que es detallen a continuació: Memòria explicativa de la comprensió
de les tasques a desenvolupar i el seu context (tipologia d’obres) i de la
metodologia adequada per a la reducció de l’impacte de les afectacions a
l’entorn de les obres. Es valorarà que la proposta presentada pel licitador
sigui amb un nivell de detall. coherència, adequació i exhaustivitat. Es
valorarà negativament la manca de detall, coherència, adequació i
exhaustivitat

Puntuació

15,00

15,00

2.1.2. Memòria explicativa dels procediments i documentació a elaborar (fins Memòria amb un nivell excel·lent en el contingut, concreció, adequació i aplicabilitat de les tasques i la
documentació a elaborar.
a 10 punts)

10

Memòria explicativa dels procediments (mapa de procediments), les
propostes de documents i paràmetres a utilitzar per a les tasques de
seguiment de la imatge de les obres així com per les d’anàlisi, disseny i
implantació d’elements gràfics. Es valorarà negativament la manca de detall,
coherència, adequació i exhaustivitat

Puntuació

2.1.3. Identificació d'aspectes crítics per tipologia d'obres i proposta de
solucions per a la minimització de l’impacte de les afectacions a l’entorn de
les obres (fins a 10 punts)

10,00

10,00
Punt crític i proposta de solució 1:

Aspectes importants, justificats i amb una descripció de mesures, solucions, millores i/o minimització de
l’impacte de les afectacions de les obres concretes.

2

L’oferent enumerarà, segons el seu judici, quins son els aspectes més crítics
i/o problemàtics respecte a cada tipologia d’obra. Es valorarà el
coneixement de la problemàtica a resoldre, la identificació dels tipus d’obres Punt crític i proposta de solució 2:
i/o les gestions més significatives a realitzar sobre les mateixes per tal
d’aconseguir la màxima qualitat en el seguiment de la imatge de les obres i Aspectes importants, justificats i amb una descripció de mesures, solucions, millores i/o minimització de
en les propostes d’informació. Només es tindran en compte els aspectes
l’impacte de les afectacions de les obres concretes.
importants, crítics i/o singulars

2

Punt crític i proposta de solució 3:
Aspectes importants, justificats i amb una descripció de mesures, solucions, millores i/o minimització de
l’impacte de les afectacions de les obres concretes.

2

Punt crític i proposta de solució 4:
Aspectes importants, justificats i amb una descripció de mesures, solucions, millores i/o minimització de
l’impacte de les afectacions de les obres concretes.

2

Punt crític i proposta de solució 5:
Aspectes importants, justificats i amb una descripció de mesures, solucions, millores i/o minimització de
l’impacte de les afectacions de les obres concretes.

2

Puntuació

2.2. Organització de l’equip tècnic ofert i adequació de recursos (fins a 9
punts)

10,00

10,00
Organització del personal i recursos exhaustiva i coherent

9

Es puntuarà la proposta organitzativa del servei conforme a les pautes,
paràmetres i factors que es detallen a continuació:
• Coherència i concreció en la justificació de la proposta d’organització del
servei, en base a les funcions i responsabilitats definides al Plec de
Prescripcions Tècniques
• Proposta d’interrelació del servei amb els diferents departaments de
BIMSA, per als temes objecte del contracte, concreta i adequada a
l’organització de BIMSA

Puntuació

9,00

9,00

0,00

5,00

Proposta de millora 1:
la proposta no es valora, atès que ultrapassa el llindar del nombre màxim de pàgines.

2.1.3. Millores (fins a 5 punts)

...

5 aspectes de millora del servei, per treballs complementaris en la
implantació de requeriments tècnics i per elaboració de documents per a la
comunicació dels treballs
Es valorarà cada proposta separadament atorgant un coeficient entre 0 i 1
en base a l’interès que suposa pel servei i l’aplicabilitat de la millora
proposada
No es valoraran aquelles millores que no tinguin a veure amb l’objecte del
servei

-

Proposta de millora 2:
la proposta no es valora, atès que ultrapassa el llindar del nombre màxim de pàgines.
...

-

Proposta de millora 3:
la proposta no es valora, atès que ultrapassa el llindar del nombre màxim de pàgines.
...

-

Proposta de millora 4
la proposta no es valora, atès que ultrapassa el llindar del nombre màxim de pàgines.
...

-

Proposta de millora 5
la proposta no es valora, atès que ultrapassa el llindar del nombre màxim de pàgines.
...

Puntuació

TOTAL PUNTUACIÓ

-

44,00

49,00

EXP: 999.1619.052
BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

RESUM DE LA VALORACIÓ ORDENAT
nº oferta
1

Licitador
CHECKMATE SERVEIS ESTRATÈGICS, SL

Barcelona, 8 de maig de 2018

OFERTA TÈCNICA
max. 49 punts
44,00

TOTAL
max. 49 punts
44,00

