INFORME DE VALORACIÓ DE LES OFERTES CORRESPONENTS
AL CONTRACTE MENOR D’ENCÀRREC PER A LA REDACCIÓ DEL
PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA DE LA REFORMA DELS LAVABOS
DE LES PLANTES PRIMERA I QUARTA (EXP. IDES-2021-44).
Aquest informe té per objectiu procedir a l'avaluació de les propostes que s'han presentat a
la licitació del contracte menor d’encàrrec per a la redacció del projecte i direcció d’obra de
la reforma dels lavabos de les plantes primera i quarta de l’edifici situat a Via Laietana 58, de
Barcelona, seu de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
Les empreses que s'han presentat i que compleixen els requisits tècnics exigits són les
següents:
F87 ARQUITECTURA INGENIERIA FACILITIES SLP
GALTÉS PUIG PAYÀ ESTUDI S.L.P.
GRUPO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CAÑAS Y ASOCIADOS SLP
INTEGRAL ARCHICONSULT, SL
JOAN SAGUÉ CASSANY
OCA ARQUITECTOS BARCELONA, SCP
ROVIRA I RIBAS, RKR ARQUITECTES SCP
TALLER ILLA ARQUITECTES S.C.P.

1.

Criteris quantificables automàticament. El preu: fins a 60 punts

La puntuació màxima serà, segons el preu total ofert per l’empresa licitadora, per a l’oferta
més baixa i només per a aquesta. Per a la resta d’ofertes s’aplicarà la fórmula següent:
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On Pi és la puntuació que obté l’empresa “i”, Oi és l’import de l’oferta de l’empresa “i”, Om és
l’import de l’oferta millor (oferta més baixa), PL és el pressupost de licitació i P són els punts
del criteri.
La valoració que es fa de les diferents ofertes és la següent:
Pressupost de licitació (PL) ................................................................. 12.000,00€ sense IVA.
Puntuació del criteri ..................................................................................................... 60 punts.
Import de l’oferta millar (Om) ................................................................... 5.000,00€ sense IVA.

La valoració que es fa de les diferents ofertes és la següent:
Import de l’oferta
de l’empresa (Oi)
Sense IVA
F87 ARQUITECTURA INGENIERIA FACILITIES SLP
GALTÉS PUIG PAYÀ ESTUDI S.L.P.
GRUPO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CAÑAS Y ASOCIADOS SLP
INTEGRAL ARCHICONSULT, SL
JOAN SAGUÉ CASSANY
OCA ARQUITECTOS BARCELONA, SCP
ROVIRA I RIBAS, RKR ARQUITECTES SCP
TALLER ILLA ARQUITECTES S.C.P.

2.

6.900,00€
5.000,00€
9.000,00€
9.000,00€
6.480,00€
7.200,00€
8.120,00€
8.200,00€

Puntuació
obtinguda (Pi)
50,50 punts
60,00 punts
40,00 punts
40,00 punts
52,60 punts
49,00 punts
44,40 punts
44,00 punts

Criteris no quantificables automàticament: fins a 40 punts

A continuació es reprodueixen els criteris d’adjudicació que recullen els plecs i que no són
quantificables automàticament:
Qualitat del document
Fins a 24 punts
Es valorarà la memòria descriptiva del projecte, la identificació dels punts crítics, la formulació
de propostes de solució i la metodologia, des del disseny, la funcionalitat i la integració. Fins
a 24 punts.
Memòria descriptiva de la redacció del projecte
Coneixement global de l’obra a executar i del mitjà.

Qualificació
Molt bé
Correcte
Bàsic
Deficient
Molt bé
Correcte
Bàsic
Deficient

Puntuació
4.00
2.00
1.00
0.00
8.00
4.00
2.00
0.00

Mitjans personals i materials que s’adscriuran a l’obra
Organització i composició de l'equip tècnic que hi intervindrà, tant
del personal propi com de les possibles subcontractes, identificant
les àrees de coneixement, les figures i la seva jerarquia, i indicant
el circuit de generació i validació dels treballs produïts en cada fase
del procés. També presentarà un detall de les funcions i
responsabilitats de cada membre.

Qualificació
Molt bé
Correcte
Bàsic
Deficient

Puntuació
4.00
2.00
1.00
0.00

Anàlisi de condicionants externs
Anàlisi de condicionants externs que poden afectar el
desenvolupament de l’obra i incidència en la programació.
Identificació d’aquells punts crítics propis del projecte a redactar
(caldrà exposar la raó per la qual es considera punt crític propi
d’aquest projecte), així com les mesures que es proposen per tal
de garantir una adequada solució/tractament al projecte.

Qualificació
Molt bé
Correcte
Bàsic
Deficient

Puntuació
4.00
2.00
1.00
0.00

Desenvolupament del procés, singularitats, descripció d’activitats,
especialitat, coherència, justificació del termini i altres.
Representació gràfica o RENDER.
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Programa de treball
Programa de treballs, coherència, grau de desenvolupament,
termini i altres.

Qualificació
Molt bé
Correcte
Bàsic
Deficient

Sostenibilitat i medi ambient
Eficiència energètica. Fins a 8 punts.
Criteris mediambientals en el disseny i materials. Fins a 8 punts.

Eficiència energètica.

Criteris mediambientals:
− En el disseny.
− Mesures per minimitzar els residus.
− Utilització de materials de baix impacte mediambiental.
− Ús i manteniment (durabilitat, facilitat de manteniment, recanvi i
neteja).

Puntuació
4.00
2.00
1.00
0.00

Fins a 16 punts

Qualificació
Molt bé
Correcte
Bàsic
Deficient

Puntuació
8.00
4.00
2.00
0.00

Qualificació
Molt bé
Correcte
Bàsic
Deficient

Puntuació
8.00
4.00
2.00
0.00

La valoració que es fa de les diferents ofertes és la següent:

2.1. QUALITAT DEL DOCUMENT
F87 ARQUITECTURA INGENIERIA FACILITIES SLP
Memòria descriptiva de la redacció del projecte. Coneixement de l’obra, desenvolupament
del procés, detalla singularitats i molt bona representació gràfica.
Mitjans personals i materials que s’adscriuran a l’obra. Adjunta diagrama funcional de cada
fase (redacció dels projectes, suport a la licitació i direcció d’obra), desenvolupant els
treballs i personal en cada part de l’execució del treball.
Anàlisi de condicionants externs. Fa èmfasi i desenvolupa punts crítics, l’obtenció del permís
d’obra i el moviment de material.
Programa de treball. Adjunta una planificació d’execució. Desenvolupa les fases de projecte
bàsic, projecte executiu, tramitació prèvies a l’inici, licitació, execució i final de l’obra.
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S’assigna a aquest apartat la puntuació següent:
Memòria descriptiva de la redacció del projecte
Coneixement global de l’obra a executar i del mitjà.
Desenvolupament del procés, singularitats, descripció d’activitats,
especialitat, coherència, justificació del termini i altres.
Representació gràfica o RENDER.

Puntuació
4.00
8.00

Mitjans personals i materials que s’adscriuran a l’obra
Organització i composició de l'equip tècnic que hi intervindrà, tant
del personal propi com de les possibles subcontractes, identificant
les àrees de coneixement, les figures i la seva jerarquia, i indicant
el circuit de generació i validació dels treballs produïts en cada fase
del procés. També presentarà un detall de les funcions i
responsabilitats de cada membre.

Puntuació
4.00

Anàlisi de condicionants externs
Anàlisi de condicionants externs que poden afectar
desenvolupament de l’obra i incidència en la programació.

Puntuació
2.00

el

Programa de treball
Programa de treballs, coherència, grau de desenvolupament,
termini i altres.

Puntuació
4.00

TOTAL PUNTS ASSIGNATS

22.00 punts

GALTÉS PUIG PAYÀ ESTUDI S.L.P.
Memòria descriptiva de la redacció del projecte. Coneixement correcte de l’obra i del
desenvolupament del procés i representació gràfica bàsica.
Mitjans personals i materials que s’adscriuran a l’obra. Relaciona el personal adscrit,
organigrama i l’àrea d’actuació en aquest projecte.
Anàlisi de condicionants externs. Destaca els temps de licitació de l’Informe Previ de
Patrimoni, de visat del projecte tècnic per part del C.O.A.C. i de la llicència per part de
l’Ajuntament de Barcelona.
Programa de treball. Desenvolupa les fases de redacció i tramitació del permís, adjuntant un
diagrama de planificació.
S’assigna a aquest apartat la puntuació següent:
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Memòria descriptiva de la redacció del projecte
Coneixement global de l’obra a executar i del mitjà.
Desenvolupament del procés, singularitats, descripció d’activitats,
especialitat, coherència, justificació del termini i altres.
Representació gràfica o RENDER.

Puntuació
4.00
4.00

Mitjans personals i materials que s’adscriuran a l’obra
Organització i composició de l'equip tècnic que hi intervindrà, tant
del personal propi com de les possibles subcontractes, identificant
les àrees de coneixement, les figures i la seva jerarquia, i indicant
el circuit de generació i validació dels treballs produïts en cada fase
del procés. També presentarà un detall de les funcions i
responsabilitats de cada membre.

Puntuació
4.00

Anàlisi de condicionants externs
Anàlisi de condicionants externs que poden afectar
desenvolupament de l’obra i incidència en la programació.

Puntuació
2.00

el

Programa de treball
Programa de treballs, coherència, grau de desenvolupament,
termini i altres.

Puntuació
4.00

TOTAL PUNTS ASSIGNATS

18,00 punts

GRUPO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CAÑAS Y ASOCIADOS SLP
Memòria descriptiva de la redacció del projecte. Coneixement correcte de l’obra, del
desenvolupament del procés i representació gràfica.
Mitjans personals i materials que s’adscriuran a l’obra. Desenvolupa i desglossa l’equip
professional designat a cada fase.
Anàlisi de condicionants externs. Com a principals aspectes a tenir presents, descriu la
necessitat de delimitar la zona de treball i col·locació de cartells indicadors, l’extracció de
runa procedent dels enderrocs, introducció del nou material d’obra i molèsties com sorolls o
vibracions.
Programa de treball. Desenvolupa amb detall les fases de Projecte Bàsic i Executiu,
tramitació de llicències, direcció d’obra i Coordinació de Seguretat i Salut i documentació
final d’obra.
S’assigna a aquest apartat la puntuació següent:
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Memòria descriptiva de la redacció del projecte
Coneixement global de l’obra a executar i del mitjà.
Desenvolupament del procés, singularitats, descripció d’activitats,
especialitat, coherència, justificació del termini i altres.
Representació gràfica o RENDER.

Puntuació
4.00
8.00

Mitjans personals i materials que s’adscriuran a l’obra
Organització i composició de l'equip tècnic que hi intervindrà, tant
del personal propi com de les possibles subcontractes, identificant
les àrees de coneixement, les figures i la seva jerarquia, i indicant
el circuit de generació i validació dels treballs produïts en cada fase
del procés. També presentarà un detall de les funcions i
responsabilitats de cada membre.

Puntuació
4.00

Anàlisi de condicionants externs
Anàlisi de condicionants externs que poden afectar
desenvolupament de l’obra i incidència en la programació.

Puntuació
2.00

el

Programa de treball
Programa de treballs, coherència, grau de desenvolupament,
termini i altres.

Puntuació
4.00

TOTAL PUNTS ASSIGNATS

22.00 punts

INTEGRAL ARCHICONSULT, SL
Memòria descriptiva de la redacció del projecte. Coneixement correcte de l’obra, del
desenvolupament del procés i molt bona representació gràfica.
Mitjans personals i materials que s’adscriuran a l’obra. Detalla el personal adscrit i descriu
organització de l’equip de forma completa.
Anàlisi de condicionants externs. Integració de l’obra en el Pla de Seguretat de l’immoble en
les diferents fases, permís d’obres, relació amb l’empresa adjudicatària de l’execució i
aportació/evacuació de material.
Programa de treball. Desenvolupa amb detall i amb un diagrama de tasques, terminis, data
d’inici prevista, data d’acabament i catalogació de tasques crítiques.
S’assigna a aquest apartat la puntuació següent:
Memòria descriptiva de la redacció del projecte
Coneixement global de l’obra a executar i del mitjà.

Puntuació
4.00
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Desenvolupament del procés, singularitats, descripció d’activitats,
especialitat, coherència, justificació del termini i altres.
Representació gràfica o RENDER.

8.00

Mitjans personals i materials que s’adscriuran a l’obra
Organització i composició de l'equip tècnic que hi intervindrà, tant
del personal propi com de les possibles subcontractes, identificant
les àrees de coneixement, les figures i la seva jerarquia, i indicant
el circuit de generació i validació dels treballs produïts en cada fase
del procés. També presentarà un detall de les funcions i
responsabilitats de cada membre.

Puntuació
4.00

Anàlisi de condicionants externs
Anàlisi de condicionants externs que poden afectar
desenvolupament de l’obra i incidència en la programació.

Puntuació
2.00

el

Programa de treball
Programa de treballs, coherència, grau de desenvolupament,
termini i altres.

Puntuació
4.00

TOTAL PUNTS ASSIGNATS

22.00 punts

JOAN SAGUÉ CASSANY
Memòria descriptiva de la redacció del projecte. Coneixement correcte de l’obra, enfocant el
projecte a l’accessibilitat. Proposa dos serveis diferenciats, un accessible des de la planta i
l’altre no accessible des de l’escala principal.
No aporta representació gràfica.
Mitjans personals i materials que s’adscriuran a l’obra. Detalla el personal adscrit per tasca,
des de la redacció del projecte (ell mateix), a la col·laboració per les instal·lacions,
estructura, costos i planificació.
Anàlisi de condicionants externs. Exposa la necessitat d’anàlisi del sistema estructural, per
la connexió de sanitaris atès que s’ha de realitzar des de la planta inferior i el tipus de
llicència que s’ha de sol·licitar i informe posterior.
Programa de treball. Es desenvoluparia amb metodologia BIM, indicant les parts que el
composen, com l’aixecament planimètric detallat, instal·lacions, estat d’amidaments i grau
de desenvolupament LOD 400.
S’assigna a aquest apartat la puntuació següent:
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Memòria descriptiva de la redacció del projecte
Coneixement global de l’obra a executar i del mitjà.
Desenvolupament del procés, singularitats, descripció d’activitats,
especialitat, coherència, justificació del termini i altres.
Representació gràfica o RENDER.

Puntuació
4.00
4.00

Mitjans personals i materials que s’adscriuran a l’obra
Organització i composició de l'equip tècnic que hi intervindrà, tant
del personal propi com de les possibles subcontractes, identificant
les àrees de coneixement, les figures i la seva jerarquia, i indicant
el circuit de generació i validació dels treballs produïts en cada fase
del procés. També presentarà un detall de les funcions i
responsabilitats de cada membre.

Puntuació
4.00

Anàlisi de condicionants externs
Anàlisi de condicionants externs que poden afectar
desenvolupament de l’obra i incidència en la programació.

Puntuació
2.00

el

Programa de treball
Programa de treballs, coherència, grau de desenvolupament,
termini i altres.

Puntuació
4.00

TOTAL PUNTS ASSIGNATS

18.00 punts

OCA ARQUITECTOS BARCELONA, SCP
Memòria descriptiva de la redacció del projecte. Coneixement de l’obra, detalla exposició de
la construcció i d’acabats i molt bona representació gràfica.
Mitjans personals i materials que s’adscriuran a l’obra. Relaciona al personal adscrit al
projecte, experiència i fase de la qual s’ocuparia (redacció dels projectes, BIM, suport a la
licitació i direcció d’obra).
Anàlisi de condicionants externs. Especialment en la problemàtica de coordinar diferents
adjudicataris en l’execució i seguretat de l’obra, el flux d’aportació/evacuació de material i
l’emmagatzematge del mateix.
Programa de treball. Exposa el programa de treball, desenvolupant les diferents tasques.
Des de l’avantprojecte, validació del mateix, redacció dels projectes bàsics i executiu, model
BIM, càlculs i dimensionament d’instal·lacions, etc.
S’assigna a aquest apartat la puntuació següent:
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Memòria descriptiva de la redacció del projecte
Coneixement global de l’obra a executar i del mitjà.
Desenvolupament del procés, singularitats, descripció d’activitats,
especialitat, coherència, justificació del termini i altres.
Representació gràfica o RENDER.

Puntuació
4.00
8.00

Mitjans personals i materials que s’adscriuran a l’obra
Organització i composició de l'equip tècnic que hi intervindrà, tant
del personal propi com de les possibles subcontractes, identificant
les àrees de coneixement, les figures i la seva jerarquia, i indicant
el circuit de generació i validació dels treballs produïts en cada fase
del procés. També presentarà un detall de les funcions i
responsabilitats de cada membre.

Puntuació
4.00

Anàlisi de condicionants externs
Anàlisi de condicionants externs que poden afectar
desenvolupament de l’obra i incidència en la programació.

Puntuació
2.00

el

Programa de treball
Programa de treballs, coherència, grau de desenvolupament,
termini i altres.

Puntuació
4.00

TOTAL PUNTS ASSIGNATS

22.00 punts

ROVIRA I RIBAS, RKR ARQUITECTES SCP
Memòria descriptiva de la redacció del projecte. Coneixement correcte de l’obra, enfocant el
projecte a l’accessibilitat. Proposa un servei amb dos cabines diferenciats, un accessible i
l’altre no accessible, des de l’escala principal.
Representació gràfica correcta.
Mitjans personals i materials que s’adscriuran a l’obra. Relaciona el personal adscrit al
projecte.
Anàlisi de condicionants externs. Afectació a la resta de cambres higièniques de l’immoble
durant l’execució de l’obra i sistemes de protecció de recorreguts de material, treballadors i
visitants.
Programa de treball. Exposa el programa de treball, planificació amb terminis,
desglossament de tasques, tramitacions, suport a la licitació i execució de l’obra.
S’assigna a aquest apartat la puntuació següent:
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Memòria descriptiva de la redacció del projecte
Coneixement global de l’obra a executar i del mitjà.
Desenvolupament del procés, singularitats, descripció d’activitats,
especialitat, coherència, justificació del termini i altres.
Representació gràfica o RENDER.

Puntuació
4.00
4.00

Mitjans personals i materials que s’adscriuran a l’obra
Organització i composició de l'equip tècnic que hi intervindrà, tant
del personal propi com de les possibles subcontractes, identificant
les àrees de coneixement, les figures i la seva jerarquia, i indicant
el circuit de generació i validació dels treballs produïts en cada fase
del procés. També presentarà un detall de les funcions i
responsabilitats de cada membre.

Puntuació
4.00

Anàlisi de condicionants externs
Anàlisi de condicionants externs que poden afectar
desenvolupament de l’obra i incidència en la programació.

Puntuació
2.00

el

Programa de treball
Programa de treballs, coherència, grau de desenvolupament,
termini i altres.

Puntuació
4.00

TOTAL PUNTS ASSIGNATS

18.00 punts

TALLER ILLA ARQUITECTES S.C.P.
Memòria descriptiva de la redacció del projecte. Coneixement de l’obra, desenvolupament
del procés, detalla singularitats i molt bona representació gràfica.
Mitjans personals i materials que s’adscriuran a l’obra. Relaciona l’equip i adjunta
organigrama funcional. Així com les tasques, participació i circuit de generació.
Anàlisi de condicionants externs. Relaciona punts crítics com: enderrocs, verificacions de
l’estat dels elements, comprovació de les instal·lacions, retirada de runa, pujada de material i
la interferència amb el pas d’usuaris per l’escala principal.
Programa de treball. Adjunta una planificació d’execució, coherència, grau de
desenvolupament, termini i altres.
S’assigna a aquest apartat la puntuació següent:

10 / 17

Memòria descriptiva de la redacció del projecte
Coneixement global de l’obra a executar i del mitjà.
Desenvolupament del procés, singularitats, descripció d’activitats,
especialitat, coherència, justificació del termini i altres.
Representació gràfica o RENDER.

Puntuació
4.00
8.00

Mitjans personals i materials que s’adscriuran a l’obra
Organització i composició de l'equip tècnic que hi intervindrà, tant
del personal propi com de les possibles subcontractes, identificant
les àrees de coneixement, les figures i la seva jerarquia, i indicant
el circuit de generació i validació dels treballs produïts en cada fase
del procés. També presentarà un detall de les funcions i
responsabilitats de cada membre.

Puntuació
4.00

Anàlisi de condicionants externs
Anàlisi de condicionants externs que poden afectar
desenvolupament de l’obra i incidència en la programació.

Puntuació
2.00

el

Programa de treball
Programa de treballs, coherència, grau de desenvolupament,
termini i altres.

Puntuació
4.00

TOTAL PUNTS ASSIGNATS

22.00 punts

2.2. SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
F87 ARQUITECTURA INGENIERIA FACILITIES SLP
Eficiència energètica. Es destaca el sistema d’assecador de mans incorporat a l’aixeta del
rentamans i substitució de l’escalfador d’aigua per acumulador per instantanis d’aigua per
bany.
Medi ambient. Descàrrega d’inodors amb un sistema d’aprofitament de l’aigua de rentar-se
les mans per la descàrrega, proposta de compra dimensionada amb la reducció de material
sobrant i sempre que sigui possible instal·lar material prefabricat.

S’assigna a aquest apartat la puntuació següent:

Eficiència energètica.

Puntuació
8.00
Puntuació
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Criteris mediambientals:
− En el disseny.
− Mesures per minimitzar els residus.
− Utilització de materials de baix impacte mediambiental.
− Ús i manteniment (durabilitat, facilitat de manteniment, recanvi i
neteja).

8.00

TOTAL PUNTS ASSIGNATS

16.00 punts

GALTÉS PUIG PAYÀ ESTUDI S.L.P.
Eficiència energètica. Inodor amb fluxòmetre regulable, sensors i destaca el sistema
d’assecador de mans automàtic.
Medi ambient. Proposa la instal·lació d’urinaris sense aigua.

S’assigna a aquest apartat la puntuació següent:

Eficiència energètica.

Criteris mediambientals:
− En el disseny.
− Mesures per minimitzar els residus.
− Utilització de materials de baix impacte mediambiental.
− Ús i manteniment (durabilitat, facilitat de manteniment, recanvi i
neteja).

TOTAL PUNTS ASSIGNATS

Puntuació
4.00
Puntuació
4.00

8.00 punts

GRUPO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA CAÑAS Y ASOCIADOS SLP
Eficiència energètica. Sistemes d’estalvi d’aigua en descàrregues, aixetes i lluminàries.
Medi ambient. Urinaris sense aigua tipus URIMAT, sense consum d’aigua, sense químics i
fabricats CO2 neutre.
S’assigna a aquest apartat la puntuació següent:
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Eficiència energètica.

Criteris mediambientals:
− En el disseny.
− Mesures per minimitzar els residus.
− Utilització de materials de baix impacte mediambiental.
− Ús i manteniment (durabilitat, facilitat de manteniment, recanvi i
neteja).

TOTAL PUNTS ASSIGNATS

Puntuació
4.00
Puntuació
4.00

8.00 punts

INTEGRAL ARCHICONSULT, SL
Eficiència energètica. Sistemes d’estalvi d’aigua en descàrregues, aixetes i lluminàries.
Medi ambient. Elements de cabines prefabricades per a construcció seca i estalvi en runes.

S’assigna a aquest apartat la puntuació següent:

Eficiència energètica.

Criteris mediambientals:
− En el disseny.
− Mesures per minimitzar els residus.
− Utilització de materials de baix impacte mediambiental.
− Ús i manteniment (durabilitat, facilitat de manteniment, recanvi i
neteja).

TOTAL PUNTS ASSIGNATS

Puntuació
4.00
Puntuació
4.00

8.00 punts

JOAN SAGUÉ CASSANY
Eficiència energètica. No s’observa cap referència en la memòria tècnica.
Medi ambient. No s’observa cap referència en la memòria tècnica.
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S’assigna a aquest apartat la puntuació següent:

Eficiència energètica.

Criteris mediambientals:
− En el disseny.
− Mesures per minimitzar els residus.
− Utilització de materials de baix impacte mediambiental.
− Ús i manteniment (durabilitat, facilitat de manteniment, recanvi i
neteja).

TOTAL PUNTS ASSIGNATS

Puntuació
0.00
Puntuació
0.00

0.00 punts

OCA ARQUITECTOS BARCELONA, SCP
Eficiència energètica. Aïllament tèrmic dels paraments i conduccions, ventilació de baix
consum, sensors higromètrics. La generació de l’aigua calenta per uns sistema amb bomba
de calor.
Medi ambient. Descàrrega d’urinaris amb un sistema d’aprofitament de l’aigua de rentar-se
les mans per la descàrrega (URIVABO), proposta de compra dimensionada amb la reducció
de material sobrant i sempre que sigui possible instal·lar material prefabricat.

S’assigna a aquest apartat la puntuació següent:

Eficiència energètica.

Criteris mediambientals:
− En el disseny.
− Mesures per minimitzar els residus.
− Utilització de materials de baix impacte mediambiental.
− Ús i manteniment (durabilitat, facilitat de manteniment, recanvi i
neteja).

TOTAL PUNTS ASSIGNATS

Puntuació
8.00
Puntuació
8.00

16.00 punts
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ROVIRA I RIBAS, RKR ARQUITECTES SCP
Eficiència energètica. Sistemes d’estalvi d’aigua en descàrregues, aixetes, lluminàries i
instal·lació d’assecadors de mans d’alta eficiència.
Medi ambient. Espais de color clar per una millor reflexió de llum, portes i revestiments que
es poden treballar en taller i col·locar directament a obra, cabines sanitàries fenòliques i
ajustar el material per reduir el material de rebuig.
S’assigna a aquest apartat la puntuació següent:

Eficiència energètica.

Criteris mediambientals:
− En el disseny.
− Mesures per minimitzar els residus.
− Utilització de materials de baix impacte mediambiental.
− Ús i manteniment (durabilitat, facilitat de manteniment, recanvi i
neteja).

TOTAL PUNTS ASSIGNATS

Puntuació
4.00
Puntuació
8.00

12.00 punts

TALLER ILLA ARQUITECTES S.C.P.
Eficiència energètica. Sistemes d’estalvi d’aigua en descàrregues, aixetes, lluminàries i
instal·lació d’un acumulador amb alt aïllament.
Medi ambient. Materials de baix impacte ambiental, reciclables i amb una baixa aportació
d’energia per a la seva fabricació, com poden ser els elements ceràmics de revestiment, o
les fusteries de fusta practicables.

S’assigna a aquest apartat la puntuació següent:

Eficiència energètica.

Criteris mediambientals:
− En el disseny.
− Mesures per minimitzar els residus.

Puntuació
4.00
Puntuació
8.00
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− Utilització de materials de baix impacte mediambiental.
− Ús i manteniment (durabilitat, facilitat de manteniment, recanvi i
neteja).

TOTAL PUNTS ASSIGNATS

12.00 punts

L’òrgan tècnic de valoració

Jordi Pelejero Serra
Cap del Servei d'Organització i
Recursos Humans

Àngel Tendillo Blanco
Tècnic de la Sub-direcció General
d’Administració i Serveis Generals
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VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES A LA CONTRACTACIÓ, OBJECTE DE LA QUAL ÉS L’ENCÀRREC
PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ D’OBRA DE LA REFORMA DELS LAVABOS DE LES PLANTES
PRIMERA I QUARTA
EXPEDIENT IDES-2021-44
Criteris quantificables automàticament

Criteris no quantificables automàticament
Qualitat del document

TOTAL

Sostenibilitat i medi
ambient

F87 ARQUITECTURA INGENIERIA
FACILITIES SLP

50,50

22,00

16,00

88,50

GALTÉS PUIG PAYÀ ESTUDI S.L.P.

60,00

18,00

8,00

86,00

GRUPO DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA CAÑAS Y ASOCIADOS
SLP

40,00

22,00

8,00

70,00

INTEGRAL ARCHICONSULT, SL

40,00

22,00

8,00

70,00

JOAN SAGUÉ CASSANY

52,60

18,00

0,00

70,60

OCA ARQUITECTOS BARCELONA, SCP

49,00

22,00

16,00

87,00

ROVIRA I RIBAS, RKR ARQUITECTES
SCP

44,40

18,00

12,00

74,40

TALLER ILLA ARQUITECTES S.C.P.

44,00

22,00

12,00

78,00

