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INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
SOTMESOS A JUDICI DE VALOR DEL PROCEDIMENT OBERT DE
LICITACIÓ DEL CONTRACTE NÚM. 47/2018 LOT 2 DEL SERVEI DE
MANTENIMENT MULTITÈCNIC A L’EDIFICI B, B13, AULARI J, TPV I
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAMPISTERIA i GAS DE LA
URBANITZACIÓ I GALERIES DE SERVEIS DELS DIFERENTS EDIFICIS
DEL CAMPUS DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

1.- IMPORT DE LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE
El pressupost màxim previst per a la realització d’aquest contracte és de 501.058,46 €
(IVA exclòs).
2.- EMPRESES
LICITADORS

PRESENTADES

A

LA

LICITACIÓ,

VALORACIÓ

DELS

El procediment de puntuació s’ha efectuat segons els criteris subjectius del Plec de
clàusules administratives particulars.
S’adjunta la taula resum sobre les puntuacions de cada apartat dels criteris, la
quantificació dels quals depèn d’un judici de valor (subjectius) de la licitació, així com
la descripció de la puntuació individualitzada dels diferents criteris.
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TOTAL

Pla de Seguretat
13 punts

Pla de funcionament
32 punts

Millores del servei
7 punts

Preu hora fora contracte
5 punts

EMPRESES

Preu materials
18 punts

Oferta econòmica
25 punts

CONCURS 47/2018 LOT 2 SERVEI DE MANTENIMENT MULTITÈCNIC AL’EDIFICI B, B13, AULARI J, TPV I DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LAMPISTERIA i GAS DE LA URBANITZACIÓ I GALERIES DE SERVEIS DELS DIFERENTS EDIFICIS DEL CAMPUS DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA
DE BARCELONA

ACCIONA FACILITY

23,55

10,00

33,55

AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA

22,10

8,50

30,60

CLECE

17,80

5,50

23,30

COFELY ESPAÑA, S.A.

12,80

8,50

21,30

CPI INTEGRATED SERVICES, S.A.

19,55

11,00

30,55

FCC INDUSTRIAL, S.A.

11,55

3,00

14,55

FERROVIAL SERVICIOS, S.A.

23,25

9,00

32,25

GEINSTAL

30,25

13,00

43,25

INTEGRAL REY, S.L.

31,25

13,00

44,25

SACYR FACILITIES, S.A.

23,95

12,00

35,95

URBIA INTERMEDIACION, INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A.

18,50

11,00

29,50

SOLER GLOBAL SERVICE, S.L.

25,60

12,50

38,10

21,68

9,75

MITJA

0,00

0,00

0,00

0,00
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PROGRAMA DE TREBALL/PLA DE FUNCIONAMENT
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CONCURS 47/2018 LOT 2 SERVEI DE MANTENIMENT MULTITÈCNIC AL’EDIFICI B, B13, AULARI J, TPV I DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LAMPISTERIA i GAS DE LA URBANITZACIÓ I GALERIES DE SERVEIS DELS DIFERENTS EDIFICIS DEL CAMPUS DE LA UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE BARCELONA

AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA

CLECE

COFELY ESPAÑA, S.A.

CPI INTEGRATED SERVICES, S.A.

FCC INDUSTRIAL, S.A.

FERROVIAL SERVICIOS, S.A.

GEINSTAL

INTEGRAL REY, S.L.

SACYR FACILITIES, S.A.

URBIA INTERMEDIACION, INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A.

SOLER GLOBAL SERVICE, S.L.

PLA DE FUNCIONAMENT

ACCIONA FACILITY

EMPRESES

3,8
3
10
1
1
0,75
1

6,6
3,5
4
1
1
2
1

4,55
2,5
5
1
1
1,25
1

5,55
2
0
1
1
0,75
1

5,05
3,5
5
1
1
1,5
1

4,8
1,5
0
1
1
0,75
1

7
4
4
1
1
2,25
1

7
3,5
12
1
1
2,5
1

7
4
11,25
1
1
3
1

6,2
2,75
7
1
1
3
1

6
4
0
1
1
2,5
1

6,6
4
9
1
1
1,5
1

(puntuació TOTAL 32 punts)

Pla d'organització detallat dels treballs contrata (7 punts)
Previsions personal amb organigrama funcional de tot el personal (4 punts)
Proposta de fulls resum de treballs mitjançant GMAO ( 12 punts )
Servei d'urgències i elements comunicació (1 punt)
Pla de qualitat i seguiment del servei ( 1 punt )
Programa de gestió energètica ( 3 punts )
Pla de formació del personal ( 1 punt )
Coordinació de l’execució del servei a nivell de riscos laborals
d’autoprotecció amb altres empreses mantenidores i la UAB. ( 3 punts)

TOTAL

i pla
3

3

1,5

1,5

1,5

23,55

22,1

17,8

12,8

19,55

1,5

3

2,25

3

2

3

11,55 23,25 30,25 31,25 23,95 18,5
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25,6
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Es farà la valoració de la memòria descriptiva dels treballs a realitzar seguint els paràmetres de
l’annex 1 del Plec de clàusules administratives. (Aquest apartat està valorat fins a 32 punts)

ACCIONA FACILITY SERVICES, SA
L’empresa Acciona Facility Services, SA ha obtingut en aquest apartat 23,55 punts d’un total de
32 punts possibles.
-

En la memòria presentada, el licitador no aporta documentació referent a la descripció
del servei, segons l’apartat 1.3 del plec tècnic (àmbit d’actuació, abast del servei i
instal·lacions a mantenir).

-

El licitador aporta una documentació dels fulls de resum de treballs mitjançant programa
GMAO on hi ha valors que no coincideixen entre les taules ni entre les taules i la
representació gràfica.

-

El licitador proposa en quant al programa de gestió energètica, la monitorització dels
consums, seguiment de pòlisses de contractació i la realització d’auditories energètiques
generals. No fa cap proposta en concret referent a les instal·lacions existents dintre del
funcionament del servei, com pot ser actuacions sobre els equipaments generadors de
calor i fred (punt 4.6 del plec tècnic), termografies i instal·lacions d’aigua sanitària (AFS i
ACS).

AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, SLU
L’empresa Auxiliar de Servicios y Asistencia, SLU ha obtingut en aquest apartat 22,1 punts d’un
total de 32 punts possibles.
-

El licitador aporta una documentació on detalla a l’apartat de previsió de personal un
llistat amb 8 oficials de 1a, un encarregat i 2 capatassos. Al plec tècnic es detalla 9
oficials de 1a, 1 encarregat i 1 capatàs. Al ser personal subrogable, les categories serien
les del plec tècnic.

-

El licitador manifesta la substitució del personal a partir del 3r dia d’absència i al plec
tècnic, apartat 4.1.2, es demana la substitució a partir del 1r dia, i tan sols
excepcionalment en baixes per malaltia serà a partir del 3r dia.

-

La documentació aportada de fulles de resum dels treballs mitjançant GMAO no es
correspon amb el calendari del primer trimestre de l’any 2019. Les fulles resum mensuals
i trimestrals no estan adaptades als 11 treballadors del Lot licitat, per tant considerem
que la documentació aportada no es correspon a la demanada al punt 2.10 del plec
tècnic.

-

La documentació aportada referent a l’apartat del programa de gestió energètica, el
licitador manifesta la voluntat d’instaurar un programa de gestió energètica amb control
de subministres energètics. Efectua una proposta en quant a actuacions sobre els
generadors de calor i fred, però no detalla propostes en quant a actuacions en les
instal·lacions elèctriques (enllumenat, termografies, reactiva) i instal·lacions d’aigua
sanitària (AFS i ACS).
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CLECE, SA
L’empresa Clece, SA ha obtingut en aquest apartat 18,8 punts d’un total de 32 punts possibles.
-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de funcionament del
contracte de servei, desenvolupant els diferents apartats descrits en el plec tècnic i plec
de clàusules administratives, però no fa referència a aspectes com són: treballs de petit
manteniment, instal·lacions incloses i excloses, descripció dels treballs que fan referència
a un tipus de manteniment definits a l’apartat 2 del plec tècnic (manteniment
modificatiu, feines de gestió, altres).

-

A la documentació aportada que fa referència a l’estructura de personal i horaris no es
detallen els diferents horaris de treball en funció de temporada estiu-hivern, ni
l’adaptació del calendari laboral al de la UAB.

-

A la documentació presentada s’aporta una proposta de fulls resum de treballs
mitjançant programa GMAO, on no s’especifica quin tipus de treball de manteniment es
fa per especialitat tipus “F”. En lo proposat al full de resum mensual dels operaris, les
hores totals mensuals no es corresponen amb la realitat (el mes de febrer es justifica un
total de 68 hores treballades, en lloc de les 160 h), igualment per les fulles de resum
trimestrals. A les fulles de resum parla de l’enllumenat exterior del campus, que és
objecte del plec del Lot 1 en lloc del Lot 2.

-

L’empresa Clece, fa una proposta en quant al programa de gestió energètica que
consisteix en l’anàlisi de consums, sense detallar actuacions que es poden efectuar i que
les anàlisis de consum de vegades no detecten al detall, com són actuacions sobre el
rendiment de generadors de calor i fred segons apartat 4.6 del plec tècnic, linies parcials
d’enllumenat interior i exterior, termografies, revisió de la xarxa d’aigua freda i calenta
sanitària amb detecció de possibles fuites en aixetes, que al comptador general serien
molt difícil de detectar.

-

L’empresa Clece fa referència a la coordinació de prevenció de riscos laborals amb altres
empreses mantenidores, però no fa referència de l’empresa devers la UAB, ni detalla la
coordinació referent al Pla d’Autoprotecció de la UAB i que afecta a totes les empreses
que treballen al campus.

COFELY ESPAÑA, SA
L’empresa Cofely España, SA ha obtingut en aquest apartat 13,05 punts d’un total de 32 punts
possibles.

-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de funcionament del
contracte de servei, desenvolupant els diferents apartats descrits en el plec tècnic i plec
de clàusules administratives, però no fa referència a aspectes com són: feines de gestió,
manteniment “altres”, treballs de petit manteniment. En l’apartat d’abast del servei, fa
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referència a treballs en l’enllumenat exterior dels vials, que corresponen al plec del Lot 1
en lloc del Lot 2.

-

El licitador aporta una documentació referent a la provisió de personal on es detalla que
2 persones tindran la categoria de capatàs. El personal del contracte és subrogable, i les
categories detallades al plec tècnic tan sols hi consta una persona fent funcions de
capatàs. L’empresa manifesta l’aportació d’un tècnic de grau mitjà responsable del
contracte, però no detalla el temps de dedicació, ja que segons el plec tècnic hi ha un
mínim de 15 hores per setmana. No es fa referència a l’adaptació del calendari laboral de
treball al de la UAB, referent a la substitució de les baixes laborals ni a les 100 hores de
treballs en dissabte.

-

L’empresa licitadora fa una proposta de vehicle tipus furgoneta de 2 places i al plec
tècnic es demana un camió amb cistella per efectuar el manteniment de la instal·lació
d’enllumenat exterior.

-

L’empresa licitadora aporta games de manteniment d’equipament generadors de calor i
fred i sistema contra incendis (no licitat en aquest concurs). La documentació aportada
no es correspon amb els fulls resum de treballs mensuals i trimestrals dels operaris
segons punt 2.10 del plec tècnic.

-

Respecte al programa de gestió energètica, el licitador fa una proposta d’un gestor
energètic per redactar el pla, però no aporta cap sol·lució concreta en quant als
generadors de calor i fred (apartat 4.6 del plec tècnic), instal·lacions elèctriques
(fluorescents, termografies, bateria de reactiva, altres) i la instal·lació de AFS i ACS. La
UAB ja disposa de la certificació energètica dels edificis.

-

El licitador fa referència a la coordinació del servei de prevenció de riscos laborals amb la
UAB i amb les altres empreses mantenidores, però no fa referència al Pla d’Autoprotecció
de la UAB, el qual afecta a totes les empreses que treballen al campus.

CPI INTEGRATED SERVICES, SA
L’empresa CPI Integrated Services, SA ha obtingut en aquest apartat 19,55 punts d’un total de
32 punts possibles.
-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de funcionament del
contracte de servei, desenvolupant els diferents apartats descrits en el plec tècnic i plec
de clàusules administratives, però no fa referència a aspectes com són: manteniment
modificatiu/millores, feines de gestió, manteniment “altres”, treballs de petit
manteniment.

-

El licitador aporta una documentació que fa referència a la provisió de personal i horaris,
però no detalla les 100 hores extres a efectuar en horari de dissabte.

-

El licitador aporta una documentació sobre la proposta de fulls resum de treballs
mitjançant GMAO, on no detalla el demanat al plec de clàusules administratives i al punt
2.10 del plec tècnic, ja que presenta un resum mensual que no especifica el tipus de
manteniment ni el tipus d’especialitat. No fa referència al primer trimestre de 2019, tal i
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com es demana, ni a la quantitat de treballadors del Lot (11 operaris). A les fulles de
resum trimestral sí que presenta la documentació fent diferències entre classificació per
tipus de manteniment i per especialitat, tot i que en aquesta darrera no ha detallat
l’enllumenat exterior dels vials del campus.
-

El licitador presenta una proposta de programa de gestió energètica, sense de cap
proposta sobre estalvi a la xarxa d’aigua sanitària.

-

El licitador aporta una documentació de coordinació a nivell de riscos laborals amb altres
empreses mantenidores, però no detalla la coordinació amb la pròpia UAB, ni amb el Pla
d’Autoprotecció de la UAB i que afecta a totes les empreses mantenidores.

FCC INDUSTRIAL, SA
L’empresa FCC Industrial, SA ha obtingut en aquest apartat 11,55 punts d’un total de 32 punts
possibles.
-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de funcionament del
contracte de servei, desenvolupant els diferents apartats descrits en el plec tècnic i plec
de clàusules administratives, però no fa referència a aspectes com són: manteniment
correctiu, modificatiu, feines de gestió, treballs de petit manteniment, tal i com es
descriu a l’apartat 2 del plec tècnic.

-

A la documentació presentada, en l’apartat referent a la descripció dels recursos
humans, no es presenta un organigrama funcional de tot el personal del contracte, inclòs
part de l’empresa matriu. No es detalla la diferència d’horari d’estiu-hivern, així com
l’adaptació al calendari de la UAB, fent referència a la substitució de les baixes laborals.

-

L’empresa licitadora no aporta la proposta de fulls resum de treball mitjançant GMAO pel
primer trimestre 2019 i amb les especificacions del punt 2.10 del plec tècnic.

-

Respecte al programa de gestió energètica, el licitador fa una proposta d’implantació
d’una plataforma hadware-software de gestió energètica pel control dels consums, però
no aporta cap sol·lució concreta en quant als generadors de calor i fred (apartat 4.6 del
plec tècnic), instal·lacions elèctriques (fluorescents, termografies, bateria de reactiva,
altres) i la instal·lació de AFS i ACS.

FERROVIAL SERVICIOS, SA
L’empresa Ferrovial Servicios, SA ha obtingut en aquest apartat 23,25 punts d’un total de 32
punts possibles.
-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de funcionament del
contracte de servei, desenvolupant els diferents apartats descrits en el plec tècnic i plec
de clàusules administratives, però la proposta de fulls resum dels treballs mitjançant
GMAO es incomplerta, ja que es demanava el resum mensual per treballador respecte al
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tipus de manteniment i especialitat (apartat 2.10 del plec tècnic) i l’empresa no aporta
les fulles referent al manteniment per especialitat.
-

A la proposta de fulls resum de treballs mitjançant GMAO fa referència a 2 treballadors,
en lloc dels 11 demanats. El segon treballador no fa jornada complerta segons
documentació aportada. A les fulles resum trimestrals, el resum per especialitat no té
inclòs el manteniment de l’enllumenat exterior dels vials, i el total d’hores treballades no
es correspon amb les 11 persones adscrites al plec licitat.

-

Ferrovial Servicios fa una proposta en quant al programa de gestió energètica que
consisteix en la telemesura de consum i anàlisi de contractació, seguiment de la energia
reactiva, control i seguiment de l’horari de funcionament de la climatització i calefacció
amb l’avaluació del rendiment dels equips generadors de calor i fred, però no fa cap
proposta d’actuacions sobre la xarxa d’aigua sanitària.

GEINSTAL, SL
L’empresa Geinstal, SL ha obtingut en aquest apartat 30,25 punts d’un total de 32 punts
possibles.
-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de funcionament del
contracte de servei, desenvolupant tots els diferents apartats descrits en el plec tècnic i
plec de clàusules administratives. La documentació aportada és extensa i complerta,
però no fa referència a aspectes com la coordinació amb la UAB sobre el Pla
d’Autoprotecció; no obstant això, sí fa referència a la coordinació a nivell de riscos
laborals amb altres empreses mantenidores.

-

El licitador presenta un pla de gestió energètica desenvolupat en funció de l’anàlisi de
consums i efectua una proposta de fitxes de control energètic de la producció de fred i
calor, quadres elèctrics, enllumenat exterior, però no desenvolupa actuacions concretes
d’estalvi energètic sobre la xarxa d’aigua calenta i freda sanitària.

-

El licitador presenta un organigrama del personal que s’adscriurà a la realització dels
treballs, encara que manca desenvolupar l’estructura externa de l’empresa fora del Lot
de servei que es licita.

INTEGRAL REY, SL
L’empresa Integral Rey, SL ha obtingut en aquest apartat 31,25 punts d’un total de 32 punts
possibles.
-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de funcionament del
contracte de servei, desenvolupant tots els diferents apartats descrits en el plec tècnic i
plec de clàusules administratives. La documentació aportada és extensa i complerta,
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però en els fulls resum de treballs mitjançant GMAO, els mesos analitzats no corresponen
al primer trimestre any 2019.
-

El licitador presenta propostes en quant al programa de gestió energètica, fent diverses
propostes sobre la instal·lació elèctrica, generadors de calor i fred, xarxa d’aigua
sanitària.

SACYR FACILITIES, SA
L’empresa Sacyr Facilities, SA ha obtingut en aquest apartat 23,95 punts d’un total de 32 punts
possibles.
-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de funcionament del
contracte de servei, desenvolupant els diferents apartats descrits en el plec tècnic i plec
de clàusules administratives, però no fa referència a aspectes com són: manteniment
“altres”, treballs de petit manteniment.

-

El licitador fa una descripció acurada del personal adscrit al contracte, diferenciant
horaris de temporada estiu-hivern, però no detalla les 100 hores addicionals de treballs
en dissabte, l’adaptació del calendari laboral al de la UAB ni la substitució de les baixes
de personal.

-

L’empresa Sacyr efectua una proposta de fulls resum dels treballs mitjançant GMAO. A
les fulles presentades per tipus de manteniment, tan sols es presenta el del mes de
gener i manquen febrer i març 2019. En la proposta presentada, el número d’hores totals
treballades pels 11 operaris del concurs no es correspon amb la realitat de les hores a
treballar en el mes de gener 2019.

-

A la proposta de fulles resum mensual distribuïdes per especialitat, té els mateixos
problemes que les mensuals comentades anteriorment.

-

La justificació de les hores treballades en el fulls de resum trimestrals no correspon a la
realitat de les hores treballades al primer trimestre 2019.

-

El licitador descriu la coordinació de l’activitat preventiva a nivell de riscos laborals
respecte a altres empreses subcontractades o no, però no descriu la coordinació amb el
Servei de Prevenció de la pròpia UAB, ni amb el pla d’autoprotecció.

URBIA INTERMEDIACION, INGENIERIA Y SERVICIOS, SA
L’empresa Urbia Intermediación, Ingenieria y Servicios, SA ha obtingut en aquest apartat 17,5
punts d’un total de 32 punts possibles.
-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de funcionament del
contracte de servei, desenvolupant els diferents apartats descrits en el plec tècnic i plec
de clàusules administratives, però no fa referència a aspectes com són: manteniment
“altres”, treballs de petit manteniment i feines de gestió.
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-

L’empresa efectua una proposta de fulls resum dels treballs mitjançant GMAO que no es
correspon amb el demanat al plec administratiu ni tècnic. La proposta és general i no
s’adapta al descrit al punt 2.10 del plec tècnic on es demana un resum mensual i
trimestral de gener a març 2019 de la classificació per tipus de manteniment i una altra
segons el tipus d’especialitat.

-

El licitador fa una proposta detallada del model d’auditoria energètica, amb mesures i
propostes sobre les instal·lacions de fred, calor i electricitat, però no detalla cap mesura
sobre la instal·lació d’aigua sanitària.

SOLER GLOBAL SERVICES, SL
L’empresa Soler Global Services, SL ha obtingut en aquest apartat 25,6 punts d’un total de 32
punts possibles.
-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de funcionament del
contracte de servei, desenvolupant els diferents apartats descrits en el plec tècnic i plec
de clàusules administratives, però no fa referència a aspectes com són: treballs de petit
manteniment.

-

L’empresa efectua una proposta de fulls resum dels treballs mitjançant GMAO on els
mesos no corresponen al primer trimestre de l’any 2019. En les fulles presentades es
justifica 6 operaris, en lloc dels 11 del Lot licitat.

-

El licitador fa una proposta detallada de model d’auditoria energètica, amb mesures i
propostes sobre les instal·lacions de fred, calor, però no fa propostes concretes sobre la
instal·lació elèctrica (fluorescents, bateria de reactiva, termografies, altres) i actuacions
sobre la instal·lació d’aigua sanitària.
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PLA DE SEGURETAT
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Es farà la valoració del Pla de Seguretat i dels treballs a realitzar seguint els paràmetres de
l’annex 1 del Plec de clàusules administratives. (Aquest apartat està valorat fins a 13 punts)

ACCIONA FACILITY SERVICES, SA
L’empresa Acciona Facility Services, SA ha obtingut en aquest apartat 10 punts d’un total de 13
punts possibles.
-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de seguretat del contracte
de servei, desenvolupant diferents apartats de la seguretat als treballs de manteniment
multitècnic, però sense tenir en compte aspectes de seguretat importants que afecten
directament als edificis de la UAB, com són: seguretat en treballs en laboratoris (risc
químic, biològic, físics (soldadura)), seguretat en treballs dintre de la part de baixa tensió
de l’estació transformadora, seguretat en espais confinats i galeries, i seguretat en
treballs exteriors en galeries generals així com lampisteria en l’urbanització del campus.

AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, SLU
L’empresa Auxiliar de Servicios y Asistencia, SLU ha obtingut en aquest apartat 8,5 punts d’un
total de 13 punts possibles.
-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de seguretat del contracte
de servei, desenvolupant diferents apartats de la seguretat als treballs de manteniment
multitècnic, però sense tenir en compte aspectes de seguretat importants que afecten
directament als edificis de la UAB, com són: seguretat en treballs en laboratoris (risc
químic, biològic), seguretat en treballs dintre de la part de baixa tensió de l’estació
transformadora. No aporta prou detall de la seguretat dels treballs en exterior de
galeries i lampisteria, falta concreció en la llista d’EPI’s a entregar a cada treballador i
falta concreció del protocol d’actuació per part de l’empresa en cas d’accident d’un
treballador.

CLECE, SA
L’empresa Clece, SA ha obtingut en aquest apartat 5,5 punts d’un total de 13 punts possibles.
-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de seguretat del contracte
de servei, desenvolupant diferents apartats de la seguretat als treballs de manteniment
multitècnic, però sense tenir en compte aspectes de seguretat importants que afecten
directament als edificis de la UAB, com són: no aporta organigrama de l’organització del
sistema de prevenció, seguretat en treballs en laboratoris (risc químic, biològic),
seguretat en treballs dintre de la part de baixa tensió de l’estació transformadora,
seguretat en treballs de prevenció de la legionel·la. No aporta res sobre seguretat dels
treballs en exterior galeries i lampisteria del campus, no aporta detall de la coordinació ni
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col·laboració amb el pla d’autoprotecció de la UAB així com tampoc el protocol d’actuació
per part de l’empresa en emergències i en cas d’accident d’un treballador.

COFELY ESPAÑA, SA
L’empresa Cofely España, SA ha obtingut en aquest apartat 8,5 punts d’un total de 13 punts
possibles.
-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de seguretat del contracte
de servei, desenvolupant diferents apartats de la seguretat als treballs de manteniment
multitècnic, però sense tenir en compte aspectes de seguretat importants que afecten
directament als edificis de la UAB, com són: seguretat en treballs en laboratoris,
seguretat en treballs dintre de la part de baixa tensió de l’estació transformadora ni a
espais confinats com galeries, seguretat en treballs de gas, a les sales de calderes ni
prevenció de la legionel·la, tampoc aporta informació de seguretat a tenir en compte els
treballs de manteniment de les instal·lacions de les galeries i lampisteria general del
campus i no aporta detall de la coordinació i col·laboració amb el Pla d’Autoprotecció de
la UAB.

CPI INTEGRATED SERVICES, SA
L’empresa CPI Integrated Services, SA ha obtingut en aquest apartat 11,5 punts d’un total de
13 punts possibles.

-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de seguretat del contracte
de servei, desenvolupant diferents apartats de la seguretat als treballs de manteniment
multitècnic, però sense tenir en compte aspectes de seguretat importants que afecten
directament als edificis de la UAB, com són: seguretat en treballs en laboratoris,
seguretat en treballs dintre de la part de baixa tensió de l’estació transformadora, ni
treballs de manteniment de lampisteria general del campus.

FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS,
SAU
L’empresa FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, SAU ha obtingut en aquest apartat 3
punts d’un total de 13 punts possibles.
-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de seguretat del contracte
de servei, desenvolupant diferents apartats de la seguretat als treballs de manteniment
multitècnic, però sense tenir en compte aspectes de seguretat importants que afecten
directament als edificis de la UAB, com són: no aporta organigrama de l’organització del
sistema de prevenció, no aporta definició de riscos específics i seguretat en treballs en
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laboratoris (risc químic, biològic, físics (soldadura)), treballs en la part de baixa de
l’estació transformadora, galeries, sales de calderes, cobertes, legionel·la, galeries
generals ni lampisteria general del campus. No aporta avaluació de riscos generals
aplicats a l’objecte de la licitació ni protocol d’actuació per part de l’empresa en cas
d’accident d’un treballador.

FERROVIAL SERVICIOS, SA
L’empresa Ferrovial Servicios, SA ha obtingut en aquest apartat 9 punts d’un total de 13 punts
possibles.
-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de seguretat del contracte
de servei, desenvolupant diferents apartats de la seguretat als treballs de manteniment
multitècnic, però sense tenir en compte aspectes de seguretat importants que afecten
directament als edificis de la UAB, com són: no aporta prou detall de la seguretat en
treballs en la part d’urbanització galeries generals i lampisteria del campus, no aporta
detall de la coordinació i col·laboració amb el pla d’autoprotecció de la UAB ni aporta
protocol d’actuació per part de l’empresa en cas d’accident d’un treballador.

GEINSTAL, SL
L’empresa Geinstal, SL ha obtingut en aquest apartat 13 punts d’un total de 13 punts possibles.
-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de seguretat del contracte
de servei, desenvolupant diferents apartats de la seguretat als treballs de manteniment
multitècnic adaptats als edificis de la UAB.

INTEGRAL REY, SL
L’empresa Integral Rey, SL ha obtingut en aquest apartat 13 punts d’un total de 13 punts
possibles.
-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de seguretat del contracte
de servei, desenvolupant diferents apartats de la seguretat als treballs de manteniment
multitècnic adaptats als edificis de la UAB.
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SACYR FACILITIES, SA
L’empresa Sacyr Facilities, SA ha obtingut en aquest apartat 12 punts d’un total de 13 punts
possibles.
-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de seguretat del contracte
de servei, desenvolupant diferents apartats de la seguretat als treballs de manteniment
multitècnic, però sense tenir en compte aspectes de seguretat importants que afecten
directament als edificis de la UAB, com són: no aporta el protocol d’actuació per part de
l’empresa en cas d’accident d’un treballador.

SOLER GLOBAL SERVICES, SL
L’empresa Soler Global Services, SL ha obtingut en aquest apartat 12,5 punts d’un total de 13
punts possibles.
-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de seguretat del contracte
de servei, desenvolupant diferents apartats de la seguretat als treballs de manteniment
multitècnic, però sense tenir en compte aspectes de seguretat importants que afecten
directament als edificis de la UAB, com són: seguretat en cas de legionel·la ni sales de
calderes.

URBIA, INTERMEDIACIÓN, INGENIERÍA Y SERVICIOS, SA
L’empresa Urbia, Intermediación, Ingeniería y Servicios, SA ha obtingut en aquest apartat 11
punts d’un total de 13 punts possibles.
-

El licitador aporta una documentació que fa referència al pla de seguretat del contracte
de servei, desenvolupant diferents apartats de la seguretat als treballs de manteniment
multitècnic, però sense tenir en compte aspectes de seguretat importants que afecten
directament als edificis de la UAB, com són: seguretat en treballs en laboratoris (risc
químic, biològic), seguretat en treballs en sales de calderes i prevenció de legionel·la.
Tampoc aporta detall de la coordinació i col·laboració amb el Pla d’Autoprotecció de la
UAB.
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