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C-2020-05
INFORME REFERENT A LA PUNTUACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA PRESENTADA
EN EL SOBRE B ENVERS ELS CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR

OBJECTE DE LA LICITACIÓ
Aquest Informe Tècnic ve donat per la licitació d’ “Obra de substitució de les canonades de la
xarxa d’abastament d’aigua potable en l’àmbit dels carrers Girona i Jaume Casanovas” que
AIGÜES DEL PRAT, SA ha tret a licitació pública per mitjà de publicació en la seva pàgina web.
Les principals partides d’obra que s’observen en la licitació son les següents:


Cales de localització serveis.



Demolició de paviments existents.



Excavació de rases.



Reposició de paviments.



Construcció de registres.



Seguretat i prevenció de riscos durant l’execució de les obres.

PRESENTACIÓ D’OFERTES
Les empreses participants admeses a la licitació han estat:
-

CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL

-

CIVIL STONE, SL

-

EXCAVACIONES Y ROCALLAS CATALUNYA, SL

-

IARSA OBRES I PROMOCIONS SL

-

YIRA Y FERRER, SLU
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PUNTUACIONS CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR
La documentació tècnica presentada en el sobre núm. B, es valorarà segons uns criteris que
depenen de judicis de valor. Cadascun d’aquests criteris te una puntuació especifica:
Criteris a valorar

Puntuació
màxima

A. Fases i condicionants de les obres

8

B. Relació d’equips humans i mecànics proposats

3

C. Programa dels treballs

8

D. Desenvolupament de l’obra al carrer Jaume Casanovas

6

TOTAL

25 punts

Segons s’indica en la clàusula 15 del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen
el contracte d’obres, expedient C-2020-05, els licitadors han de presentar una memòria tècnica
amb el contingut següent:
A. Fases i condicionants de les obres
A.1. Anàlisi de l’obra
A.2. Fases de les obres
A.3. Condicionants
B. Relació d’equips humans i mecànics proposats
B.1. Relació d’equips humans
B.2. Relació d’equips mecànics
C. Programa de treballs
C.1. Coherència del pla de treball, Diagrama de Gantt
C.2. Camí crític
C.3. Evolució temporal i percentatge assignació pressupostaria
C.4. Tasques amb dedicació de personal i maquinaria (rendiments)
D. Desenvolupament específic de l’obra al carrer de Jaume Casanovas
D.1. Criteris constructius/executius
D.2. Criteris de mesures a adoptar a l’obra en relació a la prevenció de riscos laborals i
viaris
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I la valoració dels criteris es farà segons es consideri que la proposta presentada és
exhaustiva, bàsica o errònia segons:

A. Fases i condicionants de les obres
B. Relació d’equips humans i mecànics
proposats
C. Programa dels treballs
D. Desenvolupament de l’obra al bloc 17 c. Riu
Llobregat

Exhaustiva

Bàsica

Errònia

5,1 a 8

0,1 a 5

0

Fins a 3

-

0

5,1 a 8

0,1 a 5

0

4,1 a 6

0,1 a 4

0

AVALUACIÓ DELS CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR
A. Fases i condicionats de les obres
La puntuació màxima en aquets apartat és de 8 punts.

-

CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL (Bàsica. 5 punts)
L’anàlisi de l’obra és correcte. No explica la proposta de fases d’execució. Els
condicionants de l’obra estan correctament explicats.

-

CIVIL STONE, SL (Bàsica. 5 punts)
L’anàlisi de l’obra és correcte. La proposta de fases d’execució està molt poc detallada
repetint simplement la informació facilitada a la licitació. Els condicionants de l’obra
estan correctament explicats.

-

EXCAVACIONES Y ROCALLAS CATALUNYA, SL (Bàsica. 4 punts)
No es realitza un anàlisi de l’obra. L’explicació de les fases d’obra és correcte. Els
condicionants d’obra s’expliquen molt escaridament.

-

IARSA OBRES I PROMOCIONS SL (Exhaustiva. 6 punts)
No és realitza l’anàlisi d’obra adequadament. L’explicació de les fases és correcte. Molt
bona explicació dels condicionants d’obra.

-

YIRA Y FERRER, SLU (Bàsica. 3,5 punts)
Presenta un anàlisi de l’obra molt breu. L’explicació de les fases és correcte. L’explicació
dels condicionants és molt breu, gairebé nul·la.

OBRA DE SUBSTITUCIÓ DE LES CANONADES DE LA XARXA D’ABASTAMENT EN L’ÀMBIT DELS CARRERS GIRONA I
JAUME CASANOVAS
Pàg. 3 de 6

B. Relació d’equips humans i mecànics proposats
La puntuació en aquets apartat és de 3 punts.

-

CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL (Exhaustiva. 3 punts)
Presenta una relació d’equips humans i maquinaria adequada per realitzar l’obra.
Inclouen mitjans humans i mecànics addicionals en cas de necessitats de l’obra

-

CIVIL STONE, SL (Exhaustiva. 2 punt)
Es presenta una relació molt escarida i poc detallada tant a nivell d’equips humans com
d’equips mecànics.

-

EXCAVACIONES Y ROCALLAS CATALUNYA, SL (Exhaustiva. 2 punts)
Presenta una relació d’equips humans i maquinaria adequada per realitzar l’obra.

-

IARSA OBRES I PROMOCIONS SL (Exhaustiva. 2 punts)
Presenta una relació d’equips humans i maquinaria adequada per realitzar l’obra.

-

YIRA Y FERRER, SLU (Exhaustiva. 2 punts)
Presenta una relació d’equips humans i maquinaria adequada per realitzar l’obra.

C. Programa dels treballs
La puntuació màxima en aquets apartat és de 8 punts.

-

CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL (Bàsica. 2 punts)
No es pot visualitzar el diagrama de Gantt, està borrós. En conseqüència no es pot
valorar ni el camí crític, ni la evolució temporal. El percentatge d’assignació
pressupostaria mensual i l’anàlisi dels rendiments dels recursos són correctes.

-

CIVIL STONE, SL (Bàsica. 2 punts)
No es pot visualitzar el diagrama de Gantt, està borrós. En conseqüència no es pot
valorar el camí crític, ni la evolució temporal.. Es considera que el percentatge
d’assignació pressupostaria mensual i l’anàlisi dels rendiments dels recursos és
correcte.

-

EXCAVACIONES Y ROCALLAS CATALUNYA, SL (Bàsica. 1 punts)
No es pot visualitzar l’arxiu, en conseqüència no es pot valorar ni el camí crític, ni la
evolució temporal, ni el percentatge d’assignació pressupostaria mensual ni els
rendiments del recursos. El pla de treballs presentat és molt simple i no desenvolupa
les tasques.

-

IARSA OBRES I PROMOCIONS SL (Bàsica. 5 punts)
La coherència del pla de treball i l’anàlisi del camí crític són correctes. L’anàlisi
pressupostari i de rendiments és molt breu.

-

YIRA Y FERRER, SLU (Bàsica. 4 punts)
La coherència del pla de treballs és correcte. L’explicació del camí crític és molt breu i
genèrica. L’evolució temporal pressupostaria és correcte. Justifica adequadament els
rendiments dels equips.
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D. Desenvolupament de l’obra al carrer Jaume Casanovas
La puntuació màxima en aquets apartat és de 6 punts.

-

CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL (Exhaustiva. 5,5 punts)
S’explica el procés constructiu a la zona indicada de forma correcte definint tots els
paràmetres en que es pot trobar al desenvolupar l’obra, descriu els riscos específics que
es pugui trobar durant l’execució de l’obra i detalla de forma molt aclaridora totes les
mesures preventives per les diferents tasques a executar.

-

CIVIL STONE, SL (Exhaustiva. 5 punts)
El procés constructiu presentat és correcte. L’ explicació de les mesures preventives és
correcte i és valorable la proposta d’un tècnic d’Atenció als veïns.

-

EXCAVACIONES Y ROCALLAS CATALUNYA, SL (Bàsica. 3 punts)
El procés constructiu presentat és correcte. L’ explicació de les mesures preventives és
molt breu. Les tanques metàl·liques tipus Rivisa no són adequades per els treballs de
les rases en voreres.

-

IARSA OBRES I PROMOCIONS SL (Exhaustiva. 6 punts)
Presenta un bon desenvolupament de l’obra. Descriu els riscos específics que es pugui
trobar durant l’execució de l’obra i detalla de forma molt aclaridora totes les mesures
preventives per cadascuna de les diferents tasques a executar.

-

YIRA Y FERRER, SLU (Bàsica. 2 punts)
Presenta una breu explicació dels criteris constructius, sense particularitzar l’àmbit
d’obra demanat. Descriu els criteris de prevenció de riscos específics que es pugui
trobar durant l’execució de l’obra però de forma global i genèrica, vàlid per qualsevol
projecte.
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QUADRE DE PUNTUACIÓ TÉCNICA ATORGADA
A continuació, es presenta una taula resum de les puntuacions obtingudes per les empreses
participants en la licitació, una vegada revisades les ofertes presentades per les mateixes en el
sobre B.

Criteris a
valorar
A. Fases i
condicionants de
les obres
B. Relació
d’equips humans i
mecànics
proposats
C. Programa dels
treballs
D.
Desenvolupament
de l’obra al carrer
Jaume Casanovas
TOTAL

Punts
màx.

CISA

CIVIL
STONE

ROEXCA

IARSA

YIRA
Y FERRER

8

5

5

4

6

3,5

3

3

2

2

2

2

8

2

2

1

5

4

6

5,5

5

3

6

2

25

15,5

14

10

19

11,5

CONCLUSIONS
Un cop revisada la documentació lliurada des del punt de vista tècnic, cap empresa queda
exclosa al obtenir el llindar mínim de puntuació de qualitat, d’acord amb el punt 15. Criteris
valoració d’ofertes. Per altra banda, l’empresa IARSA, OBRES I PROMOCIONS SL és la millor
oferta presentada.

El Prat de Llobregat, 17 de juliol de 2020

MONICA
JOVELLANOS
SORIA
(TCAT)
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