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Tècnic projecte:

RESTAURACIÓ PALAU MARQUESOS DE LLIÓ (3a. Fase)

Observacions:

Encàrrec supervisat per la Secció Tècnica de Projectes,Obres i Manteniment (STPOM) de la DIBA.

c/ Major, 42
1801732CF9910S0001YU

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES
249.988,20€ (21% IVA inclòs)
DILMÉ, FABRÉ, TORRAS I ASSOCIATS SLP, arquitectes

El tècnic sotasignat, en relació a l’assumpte de referència i un cop revisada la documentació aportada pels licitadors presentats pel que fa als CRITERIS
D'ADJUDICACIÓ PONDERABLES EN BASE A JUDICIS DE VALOR” (sobre A),

INFORMA:
Valoració Criteris
Segons les bases de licitació, els criteris susceptibles de judicis de valor de les ofertes s’han classificat en diversos apartats
amb una puntuació màxima de 25 punts, amb el detall i distribució de puntuació que a continuació es transcriu del Plec de
Clàusules Administratives particulars:
A)
Planificació de l’obra, fins a 15 punts.
(es defineix la Planificació de l’obra com la distribució en el temps de les diferents activitats, ocupacions i fites temporals significatives)
El licitador proposarà el Pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs, identificant activitats, fites, tasques, durada de
les mateixes i interrelacions existents, aportant el Diagrama de Gantt amb totes les tasques (incloent les tasques d’abans de l’inici de l’obra,
durant l’obra i amb el tancament de l’obra). La puntuació s’atorgarà de la següent manera:

a) Pel nivell de detall i coherència en la definició del Pla d’obres, fins a 6 punts.
b) Per la correcta identificació i descripció de les tasques més rellevants dins de cada fase, fins a 4,5 punts.
c) Pel grau de detall del Diagrama de Gantt, tenint en consideració la seva coherència, lògica i credibilitat en
l’assignació de terminis i la racionalitat en el lligam entre tasques i fites, fins a 4,5 punts.
B)

Memòria descriptiva del procés constructiu, fins a 10 punts.

(es defineix com procés constructiu l’organització i els recursos necessaris per tal d’executar les diferents activitats de l’obra)

El licitador presentarà un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una descripció justificada del procés d’execució de l’obra que
es compromet a desenvolupar, definint i justificant les fases d’execució. La puntuació s’atorgarà de la següent manera:

a) Pel nivell de detall i coherència de l’estudi del procés constructiu, fins a 4 punts.
b) Per la definició i justificació de les fases d’execució, incloent una representació gràfica de la delimitació de
cadascuna d’elles, fins a 2 punts.
c) Per la identificació dels possibles punts singulars o les parts d’obra que puguin esdevenir conflictius i la proposta
de les alternatives per a atenuar o eliminar conflictivitat, fins a 2 punts.
d) Per la definició dels mitjans auxiliars de l’obra a emprar (bastides, elevadors...), i la seva planificació per tal de
minimitzar la incidència en els espais públics immediats, i eventuals restriccions de la mobilitat, fins a 2 punts.
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Anàlisis ofertes i propostes presentades
S'ha presentat un únic licitador, la empresa RèCOP - RESTAURACIONS ARQUITECTÒNIQUES, SLU (NIF: B-43467968)
que aporta la documentació administrativa pertinent i justificació dels aspectes susceptibles de judicis de valor, els quals es
proposa valorar amb les puntuacions que es detallen a continuació correlativament per cadascun dels apartats abans referits:
A.- Planificació de l’obra
a) Detall i coherència: 5,0 punts
b) Identificació i descripció de les tasques més rellevants: 2,5 punts
c) Grau de detall del Diagrama de Gantt: 4,5 punts
Subtotal Planificació obra = 12,0 punts
B.- Memòria Procès constructiu
a) Detall i coherència: 3,5 punts
b) Delimitació i justificació fases: 2,0 punts
c) Identificació punts singulars: 2,0 punts
d) Mitjans auxiliars: 1,0punts
Subtotal Memòria procés constructiu = 8,5 punts
TOTAL PUNTUACIÓ MILLORES RèCOP = 20,5 PUNTS

PEDEMONTE, ALBERT
Arquitecte municipal
24/04/2019 23:07
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