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INFORME DE VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS RELATIVES A CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
SOTMESOS A JUDICI DE VALOR (SOBRE B) DE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE
“CARACTERITZACIÓ DE LES INTERRELACIONS ENTRE AIGÜES SUPERFICIALS I AIGÜES
SUBTERRÀNIES.” (Clau CTN1800694)

1 Antecedents
El Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), que regula aquesta contractació, estableix
al seu annex núm 2 la documentació que s’ha d’incloure al sobre B per part de les empreses
licitadores. La Mesa de Contractació, reunida el 12 de novembre de 2018, encarregà al Departament
de Control i Qualitat de les Aigües l’informe de valoració del sobre B de l’expedient referenciat.

2 Objecte
L’objecte d’aquest document és valorar les 6 propostes admeses del sobre B atenent els criteris
d’adjudicació sotmesos a judici de valor especificats a l’annex 2 del Plec de Clàusules
Administratives Particulars. Aquest informe es lliura a la mesa en resposta a l’encàrrec efectuat.
Les empreses admeses a la licitació són:
ESOLVE CONSULTORIA I ENGINYERIA MEDIAMBIENTAL, SL
DEKRA INDUSTRIAL, SAU
AMPHOS XXI CONSULTING, SL
UTE LITHOS-IPROMA
INYPSA, INFORMES Y PROYECTOS, SA
AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU

3 Criteris de Valoració
Els aspectes a valorar es puntuen analitzant els aspectes recollits a l’annex 2 del PCAP, prenent en
consideració el grau de detall i la concreció dels mateixos exposats a les propostes de les empreses
admeses amb la puntuació màxima de 40 punts.
Els diferents aspectes a valorar es puntuaran segons indica el PCAP. Les ofertes es classificaran de
millor a pitjor aplicant els criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor d’acord amb l’annex 2 del
PCAP i que són els següents:






Capacitat organitzativa equip tècnic  8
Pla de treball. Metodologia de treball  12
Presentació de resultats. Qualitat de formats de presentació  5
Tractament de les dades. Qualitat dels procediments proposats  10
Treball de camp  5
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4 Aplicació dels criteris de valoració a les proposicions
presentades pels licitadors.
Una vegada revisades i analitzades les diferents documentacions tècniques sotmeses a judici de
valor presentades per les diferents empreses admeses al procediment i aplicats els diferents criteris
de valoració, el resultat es el següent:

4.1.1

Capacitat organitzativa equip tècnic (0 a 8 punts)

Es puntuarà sota el criteri d’avaluar Capacitat organitzativa equip tècnic, en base a:
La capacitat organitzativa de l’equip tècnic per gestionar el volum de feina i coordinar les tasques
dels equips tècnics i els laboratoris involucrats (4 punts)
L’aportació de documentació addicional que clarifiqui l’assignació de tasques a cada membre de
l’equip i els protocols de comunicació entre aquests membres, en el marc d’un organigrama conjunt
(4 punts).
Empresa
ESOLVE
CONSULTORIA I
ENGINYERIA
MEDIAMBIENTAL, SL

Punts

Justificació


7




DEKRA INDUSTRIAL,
SAU

6




AMPHOS XXI
CONSULTING, SL

8




UTE LITHOS-IPROMA

7




INYPSA, INFORMES Y
PROYECTOS, SA

AQUATEC,
PROYECTOS PARA EL
SECTOR DEL AGUA,
SAU

4.1.2

8




7



Es presenta un organigrama funcional detallat amb una
organització de les tasques tècniques (4 punts).
Es justifica l’assignació de tasques de cada membre de
l’equip de treball, però els protocols de comunicació
presenten mancances (3 punts).
Es presenta un organigrama funcional detallat amb una
organització de les tasques tècniques (4 punts).
Les tasques assignades a cada membre de l’equip de
treball no estan suficientment detallades; així mateix, els
protocols de comunicació presenten mancances (2 punts).
Es presenta un organigrama funcional detallat amb una
organització de les tasques tècniques (4 punts).
Es justifica adequadament l’assignació de tasques de cada
membre de l’equip de treball i es detallen els protocols de
comunicació (4 punts).
Es presenta un organigrama funcional detallat amb una
organització de les tasques tècniques (4 punts).
Es detallen els protocols de comunicació, però l’assignació
de tasques de cada membre de l’equip de treball no està
suficientment justificada (3 punts).
Es presenta un organigrama funcional detallat amb una
organització de les tasques tècniques (4 punts).
Es justifica adequadament l’assignació de tasques de cada
membre de l’equip de treball i es detallen els protocols de
comunicació (4 punts).
Es presenta un organigrama funcional detallat amb una
organització de les tasques tècniques (4 punts).
Es justifica l’assignació de tasques de cada membre de
l’equip de treball, però els protocols de comunicació
presenten mancances (3 punts).

Pla de treball (0 a 12 punts)
Es puntuarà sota el criteri d’avaluar Pla de treball, en base a :
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- La metodologia de treball emprada per realitzar les tasques i, en concret, que aquesta metodologia
permeti relacionar els resultats obtinguts en cada tasca i integrar-ho en un resultat final conjunt (2
punts).
- Es valorarà que en la recopilació d’informació s’inclogui recerca bibliogràfica de caràcter cientifico –
tècnic i no es basi únicament en dades disponibles dels diferents organismes (4 punts).
- Es valorarà l’estratègia, la planificació i l’organització del calendari de mostreig, així com
l’adequació dels mostrejos pel compliment de les diverses tasques (2 punts).
- Es valorarà les metodologies i tècniques utilitzades per identificar i caracteritzar els diferents
elements d’interrelació entre aigües superficials i subterrànies (metodologies analítiques, perfils de
temperatura, hidrometria, assajos hidràulics, models...) (4 punts)
Empresa

Punts

Justificació



ESOLVE
CONSULTORIA I
ENGINYERIA
MEDIAMBIENTAL, SL


10




DEKRA INDUSTRIAL,
SAU

10






AMPHOS XXI
CONSULTING, SL

10




Es detalla el pla de treball, però no s’especifiquen amb
claredat els criteris per integrar els resultats de cada fase
en un resultat comú (1 punt).
La cerca d’informació inclou documents cientificotècnics (4
punts).
L’estratègia i el calendari de mostreig es consideren
adequats per complir les diferents tasques del projecte (2
punts).
Les metodologies i tècniques utilitzades es consideren
adients per assolir la majoria dels treballs; no obstant, la
proposta de treball pel tractament dels aspectes ecològics
de cada tipus d’interrelació no és suficientment clara (3
punts).
Es detalla el pla de treball, però no s’especifiquen els
criteris per integrar els resultats de cada fase en una
conclusió comuna (1 punt).
La cerca d’informació inclou documents cientificotècnics (4
punts).
L’estratègia i el calendari de mostreig són adequats per
complir les diferents tasques del projecte (2 punts).
Les metodologies i tècniques utilitzades es consideren
adients per assolir la majoria dels treballs; no obstant, la
descripció de les metodologies i tècniques no està
suficientment desenvolupada en alguns dels tipus
d’interrelacions (3 punts).
El pla de treball s’ajusta totalment als requeriments del plec
tècnic i s’inclouen pautes i estratègies per integrar
cadascuna de les tasques en un resultat conjunt (2 punts).
La cerca d’informació inclou documents cientificotècnics (4
punts).
L’estratègia i el calendari de mostreig són adequats per
complir les diferents tasques del projecte (2 punts).
Es detalla la metodologia de treball per identificar i
caracteritzar els diferents elements d’interrelació a cada
fase del projecte, ajustant-se als requeriments del pla de
treball i dins del marc conceptual de la Directiva Marc de
l’Aigua (4 punts).
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UTE LITHOS-IPROMA

9






INYPSA, INFORMES Y
PROYECTOS, SA

12






AQUATEC,
PROYECTOS PARA EL
SECTOR DEL AGUA,
SAU

4.1.3


10


El pla de treball s’ajusta totalment als requeriments del plec
tècnic i s’inclouen pautes i estratègies per integrar
cadascuna de les tasques en un resultat conjunt (2 punts).
S’esmenten les fonts documentals per cercar la informació,
però no es detallen els documents cientificotècnics (3
punts).
L’estratègia i el calendari de mostreig són adequats per
complir les diferents tasques del projecte (2 punts).
S’indiquen les tècniques i metodologies per identificar i
caracteritzar cadascuna de les interrelacions; no obstant, la
descripció dels aspectes ecològics de les interrelacions
presenta mancances (2 punts).
El pla de treball s’ajusta totalment als requeriments del plec
tècnic i s’inclouen pautes i estratègies per integrar
cadascuna de les tasques en un resultat conjunt (2 punts).
La cerca d’informació inclou documents cientificotècnics (4
punts).
L’estratègia i el calendari de mostreig són adequats per
complir les diferents tasques del projecte (2 punts).
Es detalla la metodologia de treball per identificar i
caracteritzar els diferents elements de interrelació a cada
fase del projecte, ajustant-se als requeriments del pla de
treball i dins del marc conceptual de la Directiva Marc de
l’Aigua (4 punts).
El pla de treball s’ajusta als requeriments del plec tècnic i
s’inclouen pautes i estratègies per integrar cadascuna de
les tasques en un resultat conjunt (2 punts).
La cerca d’informació inclou documents cientificotècnics (4
punts).
L’estratègia i el calendari de mostreig són adequats per
complir les diferents tasques del projecte (2 punts).
S’indica la metodologia de treball per identificar i
caracteritzar els diferents elements d’interrelació a cada
fase del projecte, ajustant-se al requeriments del pla de
treball; no obstant, pel que fa als aspectes ecològics de les
interrelacions, la metodologia no està suficientment
detallada (2 punts).

Presentació de resultats. Qualitat de formats de presentació (0 a 5 punts)

Es puntuarà sota el criteri d’avaluar Presentació de resultats. Qualitat de formats de presentació, en
base a : la qualitat dels formats de presentació dels resultats i els informes, els terminis de
presentació, la informació interpretativa que s’aporti, així com la inclusió d’informació que millori les
exigències indicades al PPT.

Empresa
ESOLVE
CONSULTORIA I
ENGINYERIA
MEDIAMBIENTAL, SL

Punts

Justificació


4


DEKRA INDUSTRIAL,
SAU

3

La presentació de resultats s’ajusta, en general, als
requeriments del plec tècnic i s’inclou un calendari de
lliurament de resultats; no obstant, no s’aporta informació
addicional i rellevant amb l’objectiu de millorar el projecte (4
punts).
La presentació de documentació s’ajusta, en general, a les
exigències del plec tècnic i s’inclou un calendari de
lliurament de resultats; no obstant, un dels programaris
proposats requereix una versió diferent a la que exigeix el
plec tècnic (3 punts).
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AMPHOS XXI
CONSULTING, SL

5


UTE LITHOS-IPROMA

4


INYPSA, INFORMES Y
PROYECTOS, SA

5

AQUATEC,
PROYECTOS PARA EL
SECTOR DEL AGUA,
SAU

4

4.1.4



La presentació de documentació s’ajusta, en general, a les
exigències del plec tècnic. S’inclou un calendari de
lliurament de resultats i s’aporta informació addicional i
rellevant amb l’objectiu de millorar el projecte (5 punts).
La presentació de resultats s’ajusta, en general, als
requeriments del plec tècnic i s’inclou un calendari de
lliurament de resultats; no obstant, no s’aporta informació
addicional i rellevant amb l’objectiu de millorar el projecte (4
punts).
La presentació de documentació s’ajusta, en general, a les
exigències del plec tècnic. S’inclou un calendari de
lliurament de resultats i s’aporta informació addicional i
rellevant amb l’objectiu de millorar el projecte (5 punts).
La presentació de documentació s’ajusta, en general, a les
exigències del plec tècnic, però no s’aporta informació
addicional que pugui ser rellevant pel projecte (4 punts).

Tractament de les dades. Qualitat dels procediments proposats (0 a 10 punts)

Es puntuarà sota el criteri d’avaluar Tractament de les dades. Qualitat dels procediments proposats,
en base a : la qualitat dels procediments proposats pel tractament de les dades i la informació
interpretativa que s’aporti, d’acord amb els apartats següents:
- Qualitat dels procediments de tractament de les dades i la informació obtingudes (5 punts)
- Informació addicional i interpretativa dels resultats (5 punts)

Empresa

Punts

Justificació


ESOLVE
CONSULTORIA I
ENGINYERIA
MEDIAMBIENTAL, SL

6



DEKRA INDUSTRIAL,
SAU

8




AMPHOS XXI
CONSULTING, SL

10




UTE LITHOS-IPROMA

8


La qualitat dels procediments de tractaments de dades i la
informació obtinguda s’ajusten, en general, a les exigències
del plec tècnic, no obstant, aquests procediments no
aprofundeixen de forma similar en els diferents tipus
d’interrelacions (3 punts).
Es presenten metodologies que aporten informació
addicional amb relació a la interpretació conjunta de totes
les dades; malgrat això, no queda clar com aquestes
metodologies s’ajusten als objectius del treball (3 punts).
Els procediments proposats pel tractament de les dades i la
informació proporcionada presenten mancances (4 punts).
Les tècniques proposades per aportar informació
addicional no són determinants per a la interpretació dels
resultats (4 punts).
La qualitat dels procediments de tractament de dades i la
informació obtinguda s’ajusten a les exigències del plec
tècnic (5 punts).
Es detallen tècniques addicionals d’interpretació de dades,
especialment pel que fa al tractament conjunt de dades
d’hidrologia i ecologia (5 punts).
Es considera que els procediments proposats pel
tractament de les dades i la informació proporcionada
s’ajusten, en general, als requeriments del plec tècnic; no
obstant, no es detallen els procediments per tractar els
aspectes ecològics dels treballs (3 punts).
Es detallen tècniques addicionals d’interpretació de dades,
especialment pel que fa al tractament conjunt de dades
amb relació a la caracterització hidrogeològica (5 punts).
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INYPSA, INFORMES Y
PROYECTOS, SA

10




AQUATEC,
PROYECTOS PARA EL
SECTOR DEL AGUA,
SAU

4.1.5

8



La qualitat dels procediments de tractament de dades i la
informació obtinguda s’ajusten a les exigències del plec
tècnic (5 punts).
Es detallen tècniques addicionals d’interpretació de dades,
especialment pel que fa al tractament conjunt de dades
d’hidrologia i informació relacionada amb les pressions (5
punts).
La qualitat dels procediments de tractaments de dades i la
informació obtinguda s’ajusten, en general, a les exigències
del plec tècnic, però és poc detallada (4 punts).
Les tècniques proposades per aportar informació
addicional no són determinants per a la interpretació dels
resultats (4 punts).

Treball de camp (0 a 5 punts)

Es puntuarà sota el criteri d’avaluar Treball de camp, en base a : els mètodes de mostreig in situ i les
estratègies per l’adquisició de les dades que complementen les fitxes de camp.
Empresa
ESOLVE
CONSULTORIA I
ENGINYERIA
MEDIAMBIENTAL, SL

Punts

Justificació


5


DEKRA INDUSTRIAL,
SAU

4


AMPHOS XXI
CONSULTING, SL

5


UTE LITHOS-IPROMA

5


INYPSA, INFORMES Y
PROYECTOS, SA
AQUATEC,
PROYECTOS PARA EL
SECTOR DEL AGUA,
SAU

5

5

Es detallen les tècniques de mostreig i les diferents
estratègies per obtenir dades. S’aporten millores amb
relació als indicadors i/o paràmetres que es determinen al
camp i a l’adquisició de dades complementàries (5 punts).
Els mètodes de mostreig in situ s’ajusten a les
especificacions del plec tècnic, però no s’aporten
estratègies addicionals amb relació a l’adquisició de dades
(4 punts).
Es detallen les tècniques de mostreig i les diferents
estratègies per obtenir dades. S’aporten millores amb
relació als indicadors i/o paràmetres que es determinen al
camp i a l’adquisició de dades complementàries (5 punts).
Es detallen les tècniques de mostreig i les diferents
estratègies per obtenir dades. S’aporten millores amb
relació als indicadors i/o paràmetres que es determinen al
camp i a l’adquisició de dades complementàries (5 punts).
Es detallen les tècniques de mostreig i les diferents
estratègies per obtenir dades. S’aporten millores amb
relació als indicadors i/o paràmetres que es determinen al
camp i a l’adquisició de dades complementàries (5 punts).
Es detallen les tècniques de mostreig i les diferents
estratègies per obtenir dades. S’aporten millores amb
relació als indicadors i/o paràmetres que es determinen al
camp i a l’adquisició de dades complementàries (5 punts).
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5 Resum de les puntuacions
OFERTA TÈCNICA (SOBRE B)
Nº

1
2

EMPRESES LICITADORES

ESOLVE CONSULTORIA I
ENGINYERIA MEDIAMBIENTAL,
SL
DEKRA INDUSTRIAL, SAU

Tractament
dades
Punts 0-5

Treball de
camp
Punts 0-5

PUNTUACIÓ
TÈCNICA TOTAL

4

6

5

32

10

3

8

4

31

8

12

5

10

5

40

7

9

4

8

5

33

8

12

5

10

5

40

7

10

4

8

5

34

Organització
Punts 0-8

Pla de treball
Punts 0-12

Presentació
de resultats
Punt 0-5

7

10

6

ORDRE

4
5

AMPHOS XXI CONSULTING, SL
1

3
4
5
6

UTE LITHOS-IPROMA
INYPSA, INFORMES Y
PROYECTOS, SA
AQUATEC, PROYECTOS PARA EL
SECTOR DEL AGUA, SAU

3
1
2
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6 Conclusions

Signat
electrònicament per
:CPISR-1 C Jose
Fraile Maseras
Data :2018.11.22
08:29:00 CET
Raó:Cap Unitat
d'Aigües Subterrànies
Lloc : Barcelona

A la taula que figura a l’apartat anterior: Resum de les puntuacions, es resumeixen les puntuacions
obtingudes per les diferents propostes amb el detall corresponent als mateixos apartats especificats a
l’annex 2 del PCAP.
Qui signa aquest informe declara que no té, directament o indirecta, cap interès financer, econòmic o
personal amb les empreses presentades que pugui comprometre la seva imparcialitat i independència
en la valoració de les ofertes.

Signat electrònicament
per :Diego Moxó Güell
- DNI 46227114N (SIG)
Data :2018.11.22
09:48:07 CET
Raó:Director d'Àrea de
Gestió del Medi
Lloc : Barcelona
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