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INFORME TÈCNIC. AVALUACIÓ SOBRE B.
Servei de manteniment de les instal·lacions Seu de l’Institut Cartogràfic i Geològic
de Catalunya a Barcelona
Expedient: S-39/19 (ICGC-2019-00011)
1. INTRODUCCIÓ
L’objectiu d’aquest informe és l’avaluació de la documentació inclosa en el sobre B del
procediment obert simplificat per al servei de manteniment de les instal·lacions Seu de
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya a Barcelona.
D’acord amb l’establert en l’apartat M del quadre de característiques del plec de clàusules
administratives (en endavant, “PCA”), la documentació inclosa en el Sobre B correspon a
aquella avaluable mitjançant judicis de valor, essent la puntuació mínima a obtenir per
aquests criteris, de 15 punts.
En aquest sentit, els criteris d’adjudicació aplicables a aquest sobre són:
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALORS (NO
AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES): ..........................................màx. 25 punts.
Dins d’aquest apartat es valoraran els següents aspectes:
A) Avaluació del servei de manteniment de les instal·lacions..........màx. 20 punts.
La puntuació s’atorgarà de conformitat amb els següents criteris:
a.1) Pla d’implementació: la puntuació màxima serà de 2,5 punts.
S’atorgarà millor puntuació a les propostes que, respectant els mínims establerts
en el plec de prescripcions tècniques, presentin de forma detallada un Pla de
d’implementació proposat amb les seves característiques funcionals, tècniques i de
mitjans emprats durant la implementació del servei: metodologia, model
organitzatiu, terminis i canals de comunicació.
a.2) Pla de devolució: la puntuació màxima serà de 2,5 punts.
S’atorgarà millor puntuació a les propostes que, respectant els mínims establerts
en el plec de prescripcions tècniques, presentin de forma detallada un Pla de de
devolució proposat amb les seves característiques funcionals, tècniques i de
mitjans emprats durant la devolució del servei: metodologia, model organitzatiu,
terminis i canals de comunicació.
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a.3) Metodologia i pla de treball del servei: la puntuació màxima serà de 15
punts.
S’atorgarà millor puntuació a les propostes que, respectant els mínims establerts
en el plec de prescripcions tècniques, presentin de forma detallada una
metodologia i pla de treball del servei d’acord amb el següent:
x

x
x
x
x

x
x

Adequació del pla de treball a les característiques de l’edifici, tenint en compte
l’activitat que s’hi desenvolupa i el nivell de freqüència d’usuaris. Es valorarà el pla
de serveis que es realitzin, el detall de com es prestarà el servei, quin serà
l’equipament del personal aportat per l’empresa adjudicatària, etc. Aquest pla ha
d’incloure el cronograma de la prestació d’aquest servei amb les seves freqüències.
Detall del programa de manteniment preventiu/normatiu que efectuïn les empreses.
Definició dels mecanismes d’adaptabilitat, si s’escau, als canvis produïts per
trasllats de les unitats, reajustament d’horaris del servei o altres.
Definició dels mitjans humans aportats i l’organització d’aquests, la capacitat de
l’empresa per a la cobertura de baixes laborals i de reacció davant de necessitats
no previstes.
Descripció del procediment de resolució d’incidències a partir del detall dels
diferents protocols davant d’una emergència o una incidència en les instal·lacions.
L’eficiència de l’escalat en el cas d’incidència, la matriu d’informats i responsables
durant un incident.
Definició dels mecanismes de reporting d’indicadors i seguiment amb l’ICGC
proposats per a garantir la qualitat del servei.
Descripció i acreditació de la gestió i qualitat del servei tenint en compte la definició
dels procediments associats, els indicadors, les propostes de canals de
comunicació amb l’usuari final i el responsable del contracte de l’ICGC.

B) Avaluació de la comunicació amb el sistema d’informació per realitzar la gestió
del servei ....................................................................................................màx. 3 punts.
S’atorgarà millor puntuació a les propostes que més facilitin la comunicació amb el sistema
d’informació per realitzar la gestió del servei.
C) Avaluació de les propostes de conservació de l’energia...................màx. 2 punts.
S’atorgarà millor puntuació a les propostes que justifiquin i o argumentin com poder
aconseguir una millora energètica de l’edifici, en especial sobre l’estalvi econòmic a l’ICGC
i minimització de l’impacte ambiental.
De conformitat amb l’establert a l’apartat L del quadre de característiques, totes aquelles
propostes tècniques que no arribin als 15 punts en relació als criteris no avaluables
mitjançant fórmules seran excloses de la licitació i el seu sobre C quedarà sense obrir.
No es valoraran les pàgines, de la proposta tècnica, que exerceixi del màxim
establert a l’annex 6.
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CITELUM

BROCOLI

AGEFRED

Empresa

Puntuació: 0,00

Parla d'un pla de transició dels serveis
enlloc d'un pla d'implementació i fixa
dos mesos des de la signatura del
contracte per dur a terme la implantació
del servei, quan el PPT fixa un mes per a
la mateixa.

Puntuació: 2,50

Proposa un pla de posta en marxa
dividit en tres fases: documental,
planificació i implantació. Detalla les
diferents tasques incloses a cada fase i
presenta un cronograma del conjunt.

Puntuació: 1,00

Proposa una tramesa de documentació i
a realitzar una ruta coordinada amb
l’empresa que prengui el relleu per tal
d’evitar deixar tecnologies pendents.
No estableix terminis.

Puntuació: 2,50

Proposa allargar fins a 30 dies desprès
del contracte l'assessorament al
possible nou adjudicatari del servei.

a.2) Pla de devolució del servei
(fins a 2,5 punts)

La proposta d’aquesta empresa sobre
metodologia i pla de treball del servei
no està ordenada d’acord amb l’Annex 6
del PPT ni amb el punt M del PCA. Falten
propostes sobre aspectes sol·licitats al
PTT i, per contra, inclou instal·lacions
específicament excloses al PPT.
Puntuació: 2,00

Puntuació: 2,00

L'empresa proposa el GMAO MUSEGeolight i en descriu les seves
característiques amb alguns exemples.

En el document presentat per aquesta
No hi ha cap apartat en el document
empresa, tota la informació està
presentat sobre aquest punt.
ordenada de forma totalment diferent a
la indicada a l’Annex 6 del PPT i al punt Puntuació: 0,00
M del PCA, aspecte que no permet
trobar les propostes concretes de
l’empresa licitadora a cadascun dels
aspectes a valorar en aquest punt.
Puntuació: 0,00

a.3) Metodologia i pla de treball
del servei
(fins a 15 punts)

B) Avaluació de la comunicació
amb el sistema d’informació per
realitzar la gestió del servei
(fins a 3 punts)
Estructura la implantació del servei en
Presenta un Pla de devolució que va des El pla de treball presentat està
L'empresa es compromet a la utilització
dues fases: la inicial, detallant amb
d'un mes abans de la finalització del
perfectament estructurat segons el PPT, del seu GMAO (PRISMA), del qual
precisió i amb terminis els treballs previs contracte fins a un mes desprès, per tal desglossa tots i cadascun dels apartats
descriu les seves característiques,
en ell sol·licitats, desenvolupant-los amb presenta exemples.
a la posta en marxa de l'operativa; i la
d'oferir l'assessorament necessari al
propostes concretes i clares, ben
implantació del servei, de la que també possible nou adjudicatari del servei.
Aporta calendari de devolució del servei. argumentades, amb quadres sintètics
Puntuació: 3,00
es detallen amb precisió i terminis els
que les resumeixen i exemples
apartats que la conformen.
d'implantació pràctica. L'empresa
disposa d'un sistema de gestió integral
Puntuació: 2,50
Puntuació: 2,50
que engloba qualitat, medi ambient,
eficiència energètica i PRL, del que
acredita certificació.
Puntuació: 13,50

a.1) Pla d’implementació del
servei
(fins a 2,5 punts)

Puntuació: 0,50

No proposa cap actuació sinó que
presenta un programa genèric
d'actuació: coneixement de la realitat
energètica, mesura, seguiment, fixar
objectius i acabar reduint consums.

Puntuació: 1,00

Relaciona dues propostes genèriques
(termografies i làmpades LED), sense
cap anàlisi ni valoració de cap mena.

Puntuació: 2,00
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Detalla set propostes ben
argumentades, instal·lacions sobre les
que es pot actuar i descrivint la
intervenció proposada. Cadascuna
d'elles amb un anàlisi quantitatiu, tant
pel que fa en la incidència en el consum
com pel que fa en el cost econòmic de la
seva implantació.

c) Avaluació de les propostes de
conservació de l’energia
(fins a 2 punts)

De l’anàlisi de cadascuna de les ofertes presentades per les empreses licitadores, d’acord amb els criteris d’adjudicació indicats en l’apartat anterior, s’extreuen les conclusions que s’exposen a continuació:

2. AVALUACIÓ
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ECOCLIMA

DOMINION

Divideix el pla d'implantació en tres
apartats: Auditoria, període de transició
i posada en funcionament del servei.
Detalla les tasques de cadascun d'ells i
estableix terminis. Tanmateix, el
cronograma del conjunt del Pla
d'implantació és equívoc i sembla
necessitar dos mesos per a la
implantació.

ENGIE
(COFELY)

Puntuació: 0,00

Assigna les dues primeres setmanes a la
inspecció de totes les instal·lacions i a
l'avaluació de riscos. Proposa una revisió
inicial dels diferents equips però no
aporta cronograma detallat.

Puntuació: 2,50

Proposa aportar un oficial resident 15
dies abans de la data d'inici del
contracte (8h/dia) i un responsable
tècnic 1 mes abans. La implantació la
lidera un enginyer implantador de
serveis. Defineix una sèries de fites
d'implementació i les recull en un
cronograma que requereix tres mesos
per assolir-les.

Puntuació: 1,50

a.1) Pla d’implementació del
servei
(fins a 2,5 punts)

Empresa

Puntuació: 1,00

Preveu un traspàs de documentació i
una auditoria prèvia (30 dies abans del
final del contracte) per tal de signar un
document d'acceptació del traspàs.
No calcula cap solapament ni aporta cap
calendari de devolució.

Puntuació: 2,50

L'oficial 1ª resident estarà a total
disposició de l’empresa entrant 15 dies
abans de la data de finalització del
contracte i el Responsable Tècnic 1 mes
abans i 2 mesos desprès. Aporta
calendari de devolució del servei.

Puntuació: 1,50

Proposa iniciar el pal de devolució en el
moment en que l'ICGC comuniqui la
finalització del contracte (que calcula
serà un mes abans del final), allargant
posteriorment a la sortida del contracte
en 15 dies la dedicació parcial del Cap
del Projecte i en 3 dies la disponibilitat
de l'operari.
També proposa una auditoria final de
l'estat de les instal·lacions.

a.2) Pla de devolució del servei
(fins a 2,5 punts)

B) Avaluació de la comunicació
amb el sistema d’informació per
realitzar la gestió del servei
(fins a 3 punts)
L'empresa implementarà a l'ICGC el
mòdul de Customer Communities de
Salesforce.

El pla de treball presentat està ordenat
segons el PPT, tot i que falta l'apartat
sobre els mecanismes d'adaptabilitat. En
general exposa que l'empresa pot
complir amb el que es demana al PPT
però sense presentar propostes
especialment pensades per a millorar
aquest servei en concret.
L'empresa disposa de sistemes de gestió
de qualitat, i ambiental acreditats.
Puntuació: 9,00

El pla de treball presentat està
perfectament estructurat segons el PPT i
desglossa cadascun dels apartats en ell
sol·licitats. En general presenta
propostes per a cadascun dels apartats
però no presenta cap proposta sobre els
mecanismes d'adaptabilitat, no
contempla urgències prioritàries i el
temps de resposta proposat és superior
al fixat al PPT per aquestes. L'empresa
disposa d'un sistema de gestió de
qualitat, medi ambient, eficiència
energètica i PRL, del que acredita
certificació.
Puntuació: 8,00

Puntuació: 9,50

Puntuació: 2,00

L'empresa treballa amb el GMAO de
l'ITEC. Descriu el GEMAO i proposa un
sistema d'accessos i comunicacions.

Puntuació: 2,00

L'empresa utilitza el GMAO SGS i en
descriu les seves característiques amb
alguns exemples.

Tot i que la proposta indexada segons
els apartats del PPT, el
desenvolupament dels mateixos no
sempre coincideix amb el que es
demana al PPT i algunes propostes són Puntuació: 2,00
poc concretes, com p.e. els mecanismes
d’adaptabilitat a trasllats. L'empresa
disposa de sistemes de gestió de
qualitat, medi ambient, eficiència
energètica i PRL, dels que acredita
certificació.

a.3) Metodologia i pla de treball
del servei
(fins a 15 punts)

Puntuació: 0,50
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Proposa que els llums que calguin ésser
substituïts, ho seran per tecnologia LED i
que les màquines que s'espatllin es
substituiran per noves amb certificació
Classe A. Són millores genèriques.

Puntuació: 1,50

Proposa fins a set actuacions, algunes
d'elles directament relacionades amb
les instal·lacions i amb el cost d'inversió
necessari però d'altres, de caràcter més
general i sense valorar.

Puntuació: 1,00

Proposa tres actuacions concretes i
detallades però no estima cap valoració.

c) Avaluació de les propostes de
conservació de l’energia
(fins a 2 punts)
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Puntuació: 1,50

Descripció general de personal assignat i
tasques a fer. Presenta cronograma de
posada en marxa de les diferents fases
generals del servei, de dues setmanes
de durada.

Puntuació: 1,50

d'implementació en: visites a les
instal·lacions, Departament de PRL i
Departament de Compres.
També presenta una quadre de transició
del servei en 12 dies, en forma de
cronograma.

MONCOBRA Agrupa la seva proposta de Pla

ISTEM

Aporta un cronograma detallat de les
tasques, dividides en diferents fases.
L'inici del cronograma el situa dues
setmanes abans de la data d'inici del
contracte.

EIFFAGE

Puntuació: 1,50

a.1) Pla d’implementació del
servei
(fins a 2,5 punts)

Empresa

Puntuació: 2,00

Moncobra es compromet a realitzar un
pla de transició de la devolució del
servei en un període no superior a un
mes i iniciar aquesta transició un mes
abans de la finalització del contracte. A
partir de l'entrada del nou adjudicatari,
planteja la devolució en 15 dies i aporta
cronograma.

Puntuació: 2,00

Proposa dues fases: captura del
coneixement, duta a terme dins dels 30
dies abans de finalitzar el contracte i
execució de la transició, durant 15 dies
desprès de la finalització del contracte.
La suma dels períodes de les dues fases
no podrà superar el termini d'un mes.
Puntuació: 3,00

Proposa el GMAO MantTest, amb
codificació QR dels equips, del qual
descriu les seves característiques,
presenta exemples i justifica els
avantatges que aporta la seva la
utilització al servei licitat.

La proposta presentada per aquesta
Proposa el GMAO GIM, del qual descriu
empresa dona resposta correcte als
les seves característiques.
diferents apartats descrits al PPT, amb
algun punt fort, com p.e. les actuacions Puntuació: 2,00
en cas d'urgència però amb algun punt
fluix, com p.e. les sistemes de reporting.
L'empresa té implementats sistemes de
gestió de la qualitat, del medi ambient i
d'eficiència energètica, dels quals aporta
certificació.
Puntuació: 10,50

El pla de treball presentat està
perfectament estructurat segons el PPT i
desglossa cadascun dels apartats en ell
sol·licitats. Aporta propostes concretes i
detallades en molts casos però manca
concreció en alguns aspectes demanats
al PPT, com p.e. el programa de
manteniment. L'empresa disposa d'un
sistema de gestió integral que engloba
qualitat, medi ambient, eficiència
energètica i PRL, del que acredita
certificació.
Puntuació: 11,00

a.3) Metodologia i pla de treball
del servei
(fins a 15 punts)

B) Avaluació de la comunicació
amb el sistema d’informació per
realitzar la gestió del servei
(fins a 3 punts)
Estableix dues etapes de la transició:
La proposta d’aquesta empresa sobre
Proposa gestionar el servei amb el
captura del coneixement i planificació
metodologia i pla de treball del servei
GMAO GIM i el descriu breument.
de la transició per una banda i execució no està ordenada d’acord amb l’Annex 6 Proposa l'actualització de l'inventari de
de la transició per una altra, indicant
del PPT ni amb el punt M del PCA. Es
les instal·lacions amb codis QR.
que el termini entre total no pot superar tracta d'una proposta genèrica i amb
Puntuació: 3,00
1 mes.
exemples d’altres instal·lacions i que
Tanmateix, no aporta cap calendari de
deixa d'abordar alguns dels punts
solapament.
sol·licitats al PPT.
Tot que en el document presentat es fa
Puntuació: 1,50
referència a sistemes de gestió de la
qualitat, ambiental i de PRL, no aporta
acreditació dels mateixos.
Puntuació: 4,00

a.2) Pla de devolució del servei
(fins a 2,5 punts)

Puntuació: 1,50

Presenta una actuació concreta que
pressuposta econòmicament però de la
que no valora el seu impacte en el
consum. A banda, presenta altres 6
propostes no valorades.

Puntuació: 0,50
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Proposa dues intervencions concretes
derivades de l'anàlisi de l'auditoria
energètica per a reduir el consum
energètic, tot i que no quantifica ni
l'impacte energètic ni el cost d'aquestes
intervencions.

Puntuació: 0,50

Proposa una auditoria termogràfica per
a detectar i localitzar defectes
d'aïllament, fuites d'aire, humitats.

c) Avaluació de les propostes de
conservació de l’energia
(fins a 2 punts)
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VEOLIA

Empresa

a.2) Pla de devolució del servei
(fins a 2,5 punts)

a.3) Metodologia i pla de treball
del servei
(fins a 15 punts)

B) Avaluació de la comunicació
amb el sistema d’informació per
realitzar la gestió del servei
(fins a 3 punts)
Presenta la metodologia i terminis en
Exposa un pla que s'inicia 1 mes abans
La memòria d'aquesta empresa
L'empresa es compromet a la utilització
una taula amb les fites en una columna i de finalitzar el contracte i 15 dies de
s'estructura segons els diferents
del GMAO (PRISMA) i del QlikView pels
els responsables de cadascuna a l'altre, solapament amb el següent adjudicatari apartats del PPT i dona resposta als
ANS. En descriu les seves
mateixos, amb algun punt fort, com p.e. característiques i presenta exemples.
indicant cada fita en quina de les quatre del servei. Addicionalment, atenció
les actuacions en cas d'urgència però
setmanes assignades a la implementació telefònica fins a 2 mesos desprès del
Puntuació: 2,00
amb algun punt fluix, com p.e.
contracte.
del servei. També exposa el model
l'adequació a les característiques i
organitzatiu i els canals de comunicació Aporta cronograma.
activitat de l'ICGC. La proposta
durant la implementació.
Puntuació: 2,50
incorpora metodologia de sistemes de
gestió de qualitat, ambiental, PRL i
Puntuació: 2,50
d'eficiència energètica.
Puntuació: 10,00

a.1) Pla d’implementació del
servei
(fins a 2,5 punts)

Puntuació: 1,50

Proposa fins a vuit actuacions, algunes
de les quals són concretes i valorades
(amb diferents nivells de detall) i
d'altres són més genèriques.

c) Avaluació de les propostes de
conservació de l’energia
(fins a 2 punts)
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3. PUNTUACIÓ FINAL DEL SOBRE B
De l’establert a l’apartat anterior, la puntuació final del sobre B, és la següent:
Criteri
valoració a.1)

Criteri
valoració a.2)

Criteri
valoració a.3)

Criteri
valoració B)

Criteri
valoració C)

Total puntuació
sobre B

AGREFRED, SL

2,50

2,50

13,50

3,00

2,00

23,50

BROCOLI, SL

2,50

2,50

0,00

0,00

1,00

6,00

CITELUM IBERICA, SA

0,00

1,00

2,00

2,00

0,50

5,50

COFELY ESPAÑA, SA

1,50

1,50

9,50

2,00

1,00

15,50

DOMINION INDUSTRY &
INFRAESTRUCTURES, SL

2,50

2,50

8,00

2,00

1,50

16,50

ECOCLIMA BARCELONA, SL

0,00

1,00

9,00

2,00

0,50

12,50

EIFFAGE ENERGIA, SLU

1,50

1,50

4,00

3,00

0,50

10,50

ISTEM SLU

1,50

2,00

11,00

3,00

0,50

18,00

MONCOBRA, SA

1,50

2,00

10,50

2,00

1,50

17,50

VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, SAU

2,50

2,50

10,00

2,00

1,50

18,50

EMPRESA LICITADORA

De conformitat amb l’establert a l’apartat L del quadre de característiques del PCA, totes
aquelles propostes tècniques que no arribin als 15 punts en relació als criteris avaluables
mitjançant judicis de valor seran excloses de la licitació i el seu sobre C quedarà sense
obrir. En conseqüència, les empreses Brocoli, SL, Citelum Iberica, SA, Ecoclima
Barcelona, SL i Eiffage Energia, SLU, han de quedar excloses de la licitació atès que les
seves propostes tècniques no arriben a la mínima puntuació abans esmentada.
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Ignasi Santiveri i Mestre
Cap d’Unitat d’Infraestructures
i Manteniment

Joan Sendra i Tarrida
Subdirector General de Serveis

Barcelona, 28 de març de 2019
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