El Director i la Gerent del CRG, com a ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ, en
relació a l’expedient de contractació relatiu a les Obres de reforma en els
espais del CRG i de subministrament de mobiliari per laboratori.
NÚM. DE EXPEDIENT: CRG08/18
I.- Antecedents:
Primer.- Es va convocar procediment obert simplificat mitjançant anunci
al Perfil de Contractant de data 14 de juny de 2018.
Segon.- En data 2 de juliol de 2018, va finalitzar el termini de presentació
de les ofertes, havent presentat oferta els següents licitadors i pels
següents lots:
ECO-FRED RUBI, S.L., pels lots 1, 3 i 5.
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, S.A.U., pels lots 1, 3 i 5.
TEAM LAB PROJECT, S.L., pels lots 2, 4 i 6.
Tercer.- Mitjançant acte de constitució de la Mesa de Contractació i
d’obertura del Sobre 1 relatiu a la documentació general, de qualificació de
la documentació acreditativa dels requisits previs i proposta avaluable
mitjançant criteris subjectes a judici de valor (i de qualificació de les
esmenes) de data 9 de juliol de 2018, es deixà constància del compliment
dels requeriments administratius establerts en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars, i es deixà constància de la documentació
aportada i de l’inici de l’estudi, anàlisi i valoració del contingut dels referits
sobres.
S’acompanya a la present resolució informe tècnic de valoració de les
propostes tècniques de data 6 de juny de 2018, emès per per part dels
serveis tècnics de l’entitat, en el que es fa constar la valoració dels sobres
núm. 1, propostes valorables mitjançant criteris subjectes a un judici de
valor, presentades per cadascun dels licitadors, d’acord amb els criteris de
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valoració establerts a l’annex núm. 3 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars.
Les puntuacions relatives a criteris de valoració subjectes a judici de valor
són les següents:
LOT 1
Licitador
ECO-FRED RUBI, S.L.
VEOLIA SERVEIS CATALUNY, S.A.U.

Puntuació Obtinguda
21
18

Punts màxims
25
25

LOT 2
Licitador
TEAM LAB PROJECT. S.L

Puntuació Obtinguda
17

Punts màxims
25

LOT 3
Licitador
ECO-FRED RUBI, S.L.
VEOLIA SERVEIS CATALUNY, S.A.U.

Puntuació Obtinguda
19
20

Punts màxims
25
25

LOT 4
Licitador
TEAM LAB PROJECT. S.L

Puntuació Obtinguda
17

Punts màxims
25

LOT 5
Licitador
ECO-FRED RUBI, S.L.
VEOLIA SERVEIS CATALUNY, S.A.U.

Puntuació Obtinguda
21
17

Punts màxims
25
25

LOT 6
Licitador
TEAM LAB PROJECT. S.L

Puntuació Obtinguda
17

Punts màxims
25

Aquest Informe es va fer seu per part de la Mesa de Contractació en la
referida acta.
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Quart.- En data 10 de juliol de 2018 es va procedir a l’obertura pública de
les ofertes avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules o criteris
automàtics contingudes en el sobre núm. 2, prèvia comunicació als
licitadors de les puntuacions obtingudes arrel de la valoració de les ofertes
tècniques, amb el resultat que consta a l’acta indicada a l’apartat anterior i
publicat al perfil de contractant de l’entitat.
Cinquè.- Les ofertes econòmiques i de criteris avaluables en base a
fórmules automàtiques obtenen la següent puntuació:
LOT1
(Obres de reforma de les sales 559 i 557 de la planta 5 del PRBB)

VEOLIA SERVEIS
CATALUNYA, S.A.U

ECO-FRED RUBI, S.L

33.921,00 €
3
65

45.626,00 €
3
48,32

Punts termini Garantia

10

10

Punts Totals

75

58,32

Oferta econòmica (IVA exclòs)
Garantia (total anys)
Punts Oferta econòmica

LOT2
(Subministrament i instal·lació del mobiliari de lab. de la
sala 559 a la planta 5 nord del PRBB)

TEAM LAB PROJECT, S.L.

Oferta econòmica (IVA exclòs)
Garantia (total anys)
Punts Oferta econòmica

20.000,00 €
3
65

Punts termini garantia

10

Punts Totals

75

LOT3
(Obres de reforma de les sales del lab B&G de la planta 4 del
PRBB)

VEOLIA SERVEIS
CATALUNYA, S.A.U

ECO-FRED RUBI, S.L

63.208,84 €
3
65

65.392,00 €
3
62,83

Punts termini Garantia

10

10

Punts Totals

75

72,83

Oferta econòmica (IVA exclòs)
Garantia (total anys)
Punts Oferta econòmica
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LOT4
(Subministrament i instal·lació del mobiliari de laboratori de
la sala 432.01 de la planta 4 sud del PRBB)

TEAM LAB PROJECT, S.L.

Oferta econòmica (IVA exclòs)
Garantia (total anys)
Punts Oferta econòmica

32.000,00 €
3
65

Punts termini garantia

10

Punts Totals

75

LOT5
(Obres de reforma de les sales de cultius 473.08 a la planta 4
nord del PRBB)

VEOLIA SERVEIS
CATALUNYA, S.A.U

ECO-FRED RUBI, S.L

Oferta econòmica
Garantia (total anys)
Punts Oferta econòmica

25.274,88 €
3
65

37.630,00 €
3
43,66

Punts termini Garantia

10

10

Punts Totals

75

53,66

LOT6
(Subministrament i instal·lació del mobiliari de laboratori de la sala
473.08.12 a la pl. 4 nord del PRBB)

Oferta econòmica
Garantia (total anys)
Punts Oferta econòmica
Punts termini garantia
Punts Totals

TEAM LAB PROJECT, S.L.

7.200,00 €
3
65
10
75

Sisè.- La Mesa de Contractació ha identificat ofertes desproporcionades o
anormals en els LOTS 1 i 5 per part de l’empresa VEOLIA SERVEIS CATALUNYA,
S.A.U. ja que, segons annex 3 del Plec de Clausules Particulars, les ofertes
seran presumptament anormals o desproporcionades quan s’ofereixi una
reducció superior al 20% del pressupost de licitació.
Per aquest motiu, s’ha sol·licitat a VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, S.A.U.
document justificatiu on argumenti de forma raonada i detallada el baix
nivell de les ofertes presentades en el lot 1 i en el lot 5. Transcorregut el
termini atorgat per la recepció de la requerida documentació, la Mesa de
Contractació constata que no s’ha acreditat raonadament ni detalladament
el baix nivell de preus oferits pels Lots 1 i 5.
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És per tot això exposat anteriorment que, en data 19 de juliol de 2018, es
reuneix la Mesa de Contractació i es proposa excloure del procediment
d’adjudicació les proposicions presentades per l’empresa VEOLIA SERVEIS
CATALUNYA, S.A.U. pels Lots 1 i 5, donat que no han subsanat la
documentació requerida.
Setè.- Aquest Òrgan de Contractació, en data 20 de juliol de 2018, va
emetre resolució per la qual s’accepta la classificació i adjudicació
proposada per la Mesa de Contractació del procediment relatiu a “OBRES
DE REFORMA EN ELS ESPAIS DEL CRG I SUBMINISTRAMENT DE
MOBILIARI PER LABORATORI” , amb número d’expedient CRG08/18.
En la mateixa resolució s’accepta l’exclusió del procediment d’adjudicació
les proposicions presentades per l’empresa VEOLIA SERVEIS CATALUNYA,
S.A.U. pels Lots 1 i 5, donat que no han subsanat la documentació
requerida.
Tanmateix, en la mateixa resolució de data 20 de juliol de 2018, es va
requerir la documentació establerta a la clàusula 12 del Plec de Clàusules
Administraves Particulars a les empreses:
ECO-FRED RUBI, S.L., pels lots 1 i 5.
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, S.A.U., pel lot 3.
TEAM LAB PROJECT, S.L., pels lots 2, 4 i 6.
Per ser les empreses que han formulat les propostes amb millor relació
qualitat-preu d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos en el Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
Vuitè.- Per part de l’empresa ECO-FRED RUBI, S.L., s’ha donat
compliment al requeriment efectuat en data 20 de juliol de 2018, en temps
i forma.
Per part de l’empresa VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, S.A.U., s’ha donat
compliment al requeriment efectuat en data 20 de juliol de 2018, en temps
i forma.
Per part de l’empresa TEAM LAB PROJECT, S.L., s’ha donat compliment al
requeriment efectuat en data 20 de juliol de 2018, en temps i forma
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Atenent als punts antecedents,

ACORDA
PRIMER.- ADJUDICAR el procediment de contractació relatiu a les Obres
de reforma en els espais del CRG i de subministrament de mobiliari per
laboratori, amb número d’expedient CRG08/18, d’acord amb els informes
tècnics de valoració que s’accepten, a les següents empreses pels següents
lots:


LOT 1 - Obres de reforma de les sales 559 i 557 de la planta 5 del
PRBB a l’empresa ECO-FRED RUBI, S.L., amb CIF B61022166, per un
import de 45.626,00 euros (IVA exclòs) i un període de garantia de 3 anys.



LOT 2 - Subministrament i instal·lació del mobiliari de lab. de la sala
559 a la planta 5 nord del PRBB a l’empresa TEAM LAB PROJECTE,
S.L., amb CIF B66467556, per un import de 20.000,00 euros (IVA exclòs) i
un període de garantia de 3 anys.



LOT 3 - Obres de reforma de les sales del lab B&G de la planta 4 del
PRBB a l’empresa VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, S.A.U, amb CIF
A58295031, per un import de 63.208,84 euros (IVA exclòs) i un període de
garantia de 3 anys.



LOT 4 - Subministrament i instal·lació del mobiliari de laboratori de
la sala 432.01 de la planta 4 sud del PRBB a l’empresa TEAM LAB
PROJECTE, S.L., amb CIF B66467556, per un import de 32.000,00 euros
(IVA exclòs) i un perìode de garantia de 3 anys.



LOT 5 - Obres de reforma de les sales de cultius 473.08 a la planta 4
nord del PRBB a l’empresa ECO-FRED RUBI, S.L., amb CIF B61022166,
per un import de 37.630,00 euros (IVA exclòs) i un perìode de garantia de
3 anys.



LOT 6 - Subministrament i instal·lació del mobiliari de laboratori de
la sala 473.08.12 a la pl. 4 nord del PRBB a l’empresa TEAM LAB
PROJECTE, S.L., amb CIF B66467556, per un import de 7.200,00 euros
(IVA exclòs) i un perìode de garantia de 3 anys.
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SEGON.- FACULTAR al Director i a la Gerent del CRG per tal que puguin
realitzar tots els actes, tràmits i actuacions que siguin pertinents per la
formalització del contracte.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a les empreses adjudicatàries i a
la resta d’empreses que han participat en el present procediment de
contractació.
QUART.- ORDENAR la PUBLICACIÓ del present acord al Perfil de
Contractant de la Plataforma de Contractació de la Generalitat de
Catalunya.

A Barcelona, 02 d’agost de 2018.
Òrgan de contractació del CRG

CPISR-1 C
Luis
Serrano
Pubul

Digitally signed by CPISR-1 C Luis
Serrano Pubul
DN: c=ES, o=Centre Regulació
Genòmica, ou=Direcció,
ou=Serveis Públics de Certificació
CPISR-1 amb càrrec, ou=Vegeu
https://www.catcert.cat/
verCPISR-1CarrecUR (c)03,
sn=Serrano Pubul,
givenName=Luis, title=PDIDirector,
serialNumber=02519323H,
cn=CPISR-1 C Luis Serrano Pubul
Date: 2018.08.01 14:04:39 +02'00'

CPISR-1 C
Bruna
Vives Prat

Director CRG
Luis Serrano

Digitally signed by CPISR-1 C Bruna
Vives Prat
DN: c=ES, o=Centre Regulació
Genòmica, ou=Gerència,
ou=Serveis Públics de Certificació
CPISR-1 amb càrrec, ou=Vegeu
https://www.catcert.cat/
verCPISR-1CarrecUR (c)03, sn=Vives
Prat, givenName=Bruna, title=PASGerent, serialNumber=52628204H,
cn=CPISR-1 C Bruna Vives Prat
Date: 2018.08.01 14:04:12 +02'00'

Gerent CRG
Bruna Vives

Finançament: L’objecte del present contracte està cofinançat en un 50% pel Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, dins del Projecte
d’Adequació de serveis, espais i instal.lacions per a la EMBL Outstation (Local
Partnership EMBLCRG) amb referència 2015 FEDER/S-18, en el marc del Programa
Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació,
essent el 50% restant de l’objecte del contracte cofinançat amb els fons interns del centre
provinents de la Generalitat de Catalunya.
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Informe respecte la Valoració del sobre 1 de l’expedient
CRG08/18
“OBRES DE REFORMA EN ELS ESPAIS DEL CRG I
DE SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER
LABORATORI”
Objecte
El present informe justifica el sistema de puntuació utilitzat per valorar la informació de
l’oferta Tècnica inclosa en el sobre 1 del present expedient de licitació, de conformitat
amb els criteris d’adjudicació previstos com a Annex als Plecs de Clàusules Particulars.
S’assigna a l’oferta tècnica continguda en el sobre núm. 1, la puntuació de la qual
s’efectua per mitjà de criteris d’adjudicació avaluables en base a judici de valors, una
puntuació màxima de 25 punts.
A continuació s’exposa la valoració de cada lot

Lot 1: Obres de reforma de les sales 559 i 557 de la planta 5 del PRBB

LOT 1
Veolia

1. Planificació: qualitat del diagrama de Gantt amb la
definició dels treballs i tasques necessaris per a
l’execució de l’obra
2. Qualitat de la memòria descriptiva de l’oferta
presentada amb una descripció detallada dels
treballs a realitzar, que ha d’incloure la justificació de
la metodologia per l’assegurament del compliment de
la planificació, controls de qualitat del projecte en
execució, control de costos de l’obra
3. Es valorarà l’adaptació de l’obra en base a la
proposta de mesures especials per reduir l’impacte
sobre l’entorn i sobre l’activitat del CRG
4. Es valorarà la qualitat de la metodologia per a la
gestió de la recopilació i lliurament de la
documentació as built adaptada a l’obra que es
lliurarà al finalitzar l'obra
TOTAL

Ecofred
Rubí

Puntuació
màx

7

9

10

3

5

5

4

4

5

4

3

5

18

21

25

Justificació LOT 1
1

2

3

4

Ecofred detalla més les feines a realitzar en el diagrama aportant un nivell de
concreció més acurat respecte a la relació de feines descrites als Annexos
tècnics del CRG durant l’execució de l’obra.
Ecofred comença el replanteig i l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut abans
que Veolia, a l’agost i comença l’obra abans que Veolia.
Veolia no anota el número de dies que dedica a cada línia de treball, tot i que sí
que es marca al diagrama. Visualment és més clar d’interpretar Ecofred.
Ambdues empreses donen compliment al calendari establert al Diagrama de
Gantt per a l’execució de les diferents fases de l’obra. Tot i així, Veolia acaba
l’obra el 26 de novembre i Eco-fred al 6 de novembre, ja que Eco-fred comença
l’obra abans. Per tot l’exposat donem més puntuació a Eco-fred.
La memòria descriptiva d’Eco-Fred aporta major informació i facilita la
planificació dels treballs a realitzar, el seguiment conjunt dels mateixos, i la
supervisió per part del CRG sobre el desenvolupament de totes les fases
necessàries. Eco-fred concreta el control de costos. És a dir, actualitzarà els
costos de l’obra setmanalment.
Eco-fred anota la gestió d’adequació amb el proveïdor de mobiliari. És a dir,
Ecofred es coordinarà amb l’empresa guanyadora de la licitació corresponent al
mobiliari ja que durant l’obra serà necessària la col·laboració amb ella.
Per tot l’exposat es valora amb la màxima puntuació a Eco-fred respecte Veolia.
Les 2 empreses presenten una bona adaptació en l’obra sobre mesures per
reduir l’impacte sobre l’entorn i activitat. S’assigna la mateixa puntuació a
ambdós empreses.
Veolia entra en el detall del número de còpies As Built i per tant arriba a un nivell
de concreció més alt; en conseqüència se li assigna més puntuació.

Lot 2: Subministrament i instal·lació del mobiliari de laboratori de la sala
559 a la planta 5 nord del PRBB

LOT 2
Team Puntua
Lab
ció màx
Proje
ct
1. Planificació: qualitat del diagrama de Gantt amb la definició
6
10
dels treballs i tasques necessaris per al subministrament i
instal·lació del mobiliari:
2. Qualitat de la memòria descriptiva de l’oferta presentada
amb una descripció detallada de les tasques a realitzar que ha
d’incloure la justificació de la metodologia per l’assegurament
del compliment de la planificació, controls de qualitat del
projecte en execució, control de costos de l’obra
3. Es valorarà l’adaptació del subministrament i instal·lació del
mobiliari per reduir l’impacte sobre l’entorn i sobre l’activitat del
CRG
TOTAL

6

10

5

5

17

25

2

Justificació LOT 2
En la part del Pla de Treball la puntuació es divideix en els següents apartats:
1 Planificació: Team Lab Project aporta un diagrama que malgrat que consta de
11 tasques és incomplert en algun dels aspectes. No es detalla suficientment la
coordinació per la integració de les instal·lacions.
2 La memòria conté tots els punts necessaris però alguns d'ells es podrien
desenvolupar amb més detall tals com la coordinació amb els altres industrials
que intervenen a l’obra o la definició dels colors del mobiliari. Si que s’inclou el
desglossament dels mòduls de fabricació per cada moble del lot.
3 Impacte sobre l’entorn: presenta un detall dels diferents aspectes d'aquest punt
que inclou l’ergonomia del lloc de treball, la flexibilitat del tipus de mobiliari degut
a la modularització del sistema de mobiliari proposat i per últim el compromís de
Team Lab Project amb la gestió sostenible.

Lot 3: Obres de reforma de les sales del laboratori B&G de la planta 4 del
PRBB

LOT 3
Veolia EcoPuntuació
fred
màx
Rubí
1. Planificació: qualitat del diagrama de Gantt amb la
9
7
10
definició dels treballs i tasques necessaris per a
l’execució de l’obra
2. Qualitat de la memòria descriptiva de l’oferta
3
5
5
presentada amb una descripció detallada dels treballs
a realitzar, que ha d’incloure la justificació de la
metodologia per l’assegurament del compliment de la
planificació, controls de qualitat del projecte en
execució, control de costos de l’obra
3. Es valorarà l’adaptació de l’obra en base a la
4
4
5
proposta de mesures especials per reduir l’impacte
sobre l’entorn i sobre l’activitat del CRG
4. Es valorarà la qualitat de la metodologia per a la
4
3
5
gestió de la recopilació i lliurament de la documentació
as built adaptada a l’obra que es lliurarà al finalitzar
l'obra
TOTAL
20
19
25

Justificació LOT 3
1

Ambdues empreses donen compliment al calendari establert al Diagrama de Gantt
per a l’execució de les diferents fases de l’obra.
Veolia no anota el número de dies que dedica a cada línia de treball, tot i que sí que
es marca al diagrama. Aquest fet fa que no quedi tant clar d’interpretar els dies que
dedica a cada tasca.

3

2

3

4

Eco-fred marca el número de setmanes però no consta les setmanes de l’any a
les que pertanyen, per tant en aquest diagrama no se sap a quines dates es
refereix l’obra. Per tot l’exposat donem més puntuació a Veolia.
La memòria descriptiva d’Eco-Fred aporta major informació i facilita la
planificació dels treballs a realitzar, el seguiment conjunt dels mateixos, i la
supervisió per part del CRG sobre el desenvolupament de totes les fases
necessàries. Eco-fred concreta el control de costos. És a dir, actualitzarà els
costos de l’obra setmanalment.
Eco-fred anota la gestió d’adequació amb el subministrador de mobiliari. És a dir,
Ecofred es coordinarà amb l’empresa guanyadora de la licitació corresponent al
mobiliari ja que durant l’obra serà necessària la col·laboració entre elles.
Per tot l’exposat es valora amb la màxima puntuació a Eco-fred respecte Veolia.
Les 2 empreses presenten una bona adaptació en l’obra sobre mesures per
reduir l’impacte sobre l’entorn i activitat. S’assigna la mateixa puntuació a
ambdós empreses.
Veolia entra en el detall del número de còpies As Built i per tant arriba a un nivell
de concreció més alt; en conseqüència se li assigna més puntuació.

Lot 4: Subministrament i instal·lació del mobiliari de laboratori de la sala
432.01 de la planta 4 sud del PRBB

LOT 4
Team
Lab
Project

Puntuació
màx

1. Planificació: qualitat del diagrama de Gantt amb la definició dels
treballs i tasques necessaris per al subministrament i instal·lació
del mobiliari:

6

10

2. Qualitat de la memòria descriptiva de l’oferta presentada amb
una descripció detallada de les tasques a realitzar que ha
d’incloure la justificació de la metodologia per l’assegurament del
compliment de la planificació, controls de qualitat del projecte en
execució, control de costos de l’obra
3. Es valorarà l’adaptació del subministrament i instal·lació del
mobiliari per reduir l’impacte sobre l’entorn i sobre l’activitat del
CRG
TOTAL

6

10

5

5

17

25

Justificació LOT 4
En la part del Pla de Treball la puntuació es divideix en els següents apartats:
1 Planificació: Team Lab Project aporta un diagrama que malgrat que consta de
11 tasques és incomplert en algun dels aspectes. No es detalla suficientment la
coordinació per la integració de les instal·lacions.
2 La memòria conté tots els punts necessaris però alguns d'ells es podrien
desenvolupar amb més detall tals com la coordinació amb els altres industrials
que intervenen a l’obra o la definició dels colors del mobiliari. Si que s’inclou el
desglossament dels mòduls de fabricació per cada moble del lot.

4

3

Impacte sobre l’entorn: presenta un detall dels diferents aspectes d'aquest punt
que inclou l’ergonomia del lloc de treball, la flexibilitat del tipus de mobiliari degut
a la modularització del sistema de mobiliari proposat i per últim el compromís de
Team Lab Project amb la gestió sostenible.

Lot 5: Obres de reforma de les sales de cultius 473.08 a la planta 4 nord
del PRBB

LOT 5
Veolia

1. Planificació: qualitat del diagrama de Gantt amb la
definició dels treballs i tasques necessaris per a
l’execució de l’obra
2. Qualitat de la memòria descriptiva de l’oferta
presentada amb una descripció detallada dels treballs
a realitzar, que ha d’incloure la justificació de la
metodologia per l’assegurament del compliment de la
planificació, controls de qualitat del projecte en
execució, control de costos de l’obra
3. Es valorarà l’adaptació de l’obra en base a la
proposta de mesures especials per reduir l’impacte
sobre l’entorn i sobre l’activitat del CRG
4. Es valorarà la qualitat de la metodologia per a la
gestió de la recopilació i lliurament de la documentació
as built adaptada a l’obra que es lliurarà al finalitzar
l'obra
TOTAL

Ecofred
Rubí

Puntuació
màx

7

9

10

2

5

5

4

4

5

4

3

5

17

21

25

Justificació LOT 5
1

2

Ecofred detalla més les feines a realitzar en diagrama aportant un nivell de
concreció més acurat respecte a la relació de feines descrites als Annexos
tècnics del CRG durant l’execució de l’obra.
Ecofred comença el replanteig i l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut, a l’agost
i comença l’obra abans que Veolia.
Veolia no anota el número de dies que dedica a cada línia de treball, tot i que sí
que es marca al diagrama. Visualment és més clar d’interpretar Ecofred.
Ambdues empreses donen compliment al calendari establert al Diagrama de
Gantt per a l’execució de les diferents fases de l’obra. Tot i així, Veolia acaba
l’obra al novembre i Eco-fred l’octubre. Eco-fred comença l’obra abans i per tant,
acaba abans.
La valoració d’Eco-fred és superior a la de Veolia.
La memòria descriptiva d’Eco-Fred aporta major informació i facilita la
planificació dels treballs a realitzar, el seguiment conjunt dels mateixos, i la
supervisió per part del CRG sobre el desenvolupament de totes les fases
necessàries. Eco-fred concreta el control de costos. És a dir, actualitzarà els
costos de l’obra setmanalment..

5

3

4

Eco-fred anota la gestió d’adequació amb el subministrador de mobiliari. Ecofred
es coordinarà amb l’empresa guanyadora de la licitació corresponent al mobiliari
ja que durant l’obra serà necessària la col·laboració entre elles.
Veolia desenvolupa més les tasques sobre el desmuntatge de la dutxa d’aire i
tots els treballs en general.
Es valora en aquest apartat millor la documentació de Eco-fred.
Les 2 empreses presenten una bona adaptació en l’obra sobre mesures per
reduir l’impacte sobre l’entorn i activitat. S’assigna la mateixa puntuació a
ambdós empreses.
Veolia entra en el detall del número de còpies As Built i per tant arriba a un nivell
de concreció més alt; això li atorga una puntuació superior respecte Eco-fred.

Lot 6: Subministrament i instal·lació del mobiliari de laboratori de la sala
473.08.12 a la planta 4 nord del PRBB

LOT 6
Team
Lab
Project

Puntuació
màx

1. Planificació: qualitat del diagrama de Gantt amb la definició
dels treballs i tasques necessaris per al subministrament i
instal·lació del mobiliari:

6

10

2. Qualitat de la memòria descriptiva de l’oferta presentada
amb una descripció detallada de les tasques a realitzar que
ha d’incloure la justificació de la metodologia per
l’assegurament del compliment de la planificació, controls de
qualitat del projecte en execució, control de costos de l’obra
3. Es valorarà l’adaptació del subministrament i instal·lació
del mobiliari per reduir l’impacte sobre l’entorn i sobre
l’activitat del CRG
TOTAL

6

10

5

5

17

25

Justificació LOT 6
En la part del Pla de Treball la puntuació es divideix en els següents apartats:
1 Planificació: Team Lab Project aporta un diagrama que malgrat que consta de
11 tasques és incomplert en algun dels aspectes. No es detalla suficientment la
coordinació per la integració de les instal·lacions.
2 La memòria conté tots els punts necessaris però alguns d'ells es podrien
desenvolupar amb més detall tals com la coordinació amb els altres industrials
que intervenen a l’obra o la definició dels colors del mobiliari. Si que s’inclou el
desglossament dels mòduls de fabricació per cada moble del lot.
3 Impacte sobre l’entorn: presenta un detall dels diferents aspectes d'aquest punt
que inclou l’ergonomia del lloc de treball, la flexibilitat del tipus de mobiliari degut
a la modularització del sistema de mobiliari proposat i per últim el compromís de
Team Lab Project amb la gestió sostenible.

6

