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INFORME TÈCNIC SOBRE LA DOCUMENTACIÓ APORTADA PER LES
EMPRESES LICITADORES EN EL SOBRE B I PROPOSTA DE VALORACIÓ
A LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Informació sobre l’expedient

Contractació:

Contractació del subministrament i la instal·lació dels
equipaments de climatització i ventilació de les ales
nord i sud del Parlament de Catalunya (lot 1) i
d’equipaments per a donar continuïtat a la instal·lació
de climatització de la Direcció d’Estudis Parlamentaris
(lot 2), i de la substitució dels equipaments autònoms
de climatització del Parlament que utilitzen gas
refrigerant R-22 (lot 3)

Número d’expedient: 620-00008/11

Seguint les indicacions de la Mesa de contractació en la sessió tinguda el 10
d’octubre de 2017, a fi i efecte de donar compliment a la clàusula 35 del plec
de clàusules administratives particulars (PCAP) que regeixen el procediment
licitatori del contracte identificat en l’encapçalament, s’emet aquest informe
tècnic sobre la documentació aportada per les empreses licitadores en el sobre
B, corresponent a criteris d’adjudicació no quantificables automàticament i es
fa una proposta de valoració de les ofertes a la mesa de contractació, atesos
els criteris d’adjudicació no quantificables automàticament establerts en la
clàusula 20 del PCAP i que es varen publicar en el DOGC núm. 7429 de data
8.8.17.
LOT 1: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DELS EQUIPAMENTS DE
CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ DE LES ALES NORD I SUD DEL
PARLAMENT DE CATALUNYA.
Segons la clàusula 20 del PCA, la puntuació màxima de 45 punts es valorarà
segons els criteris següents:
Memòria tècnica: de 0 a 30 punts.
Es valora la completesa i el grau de detall de l’explicació dels paràmetres i les
característiques tècniques dels equips i sistemes i tota la informació requerida
pel plec de prescripcions tècniques. També es valorarà el rigor en els càlculs i
la practicitat de la ubicació, els traçats i les mesures adoptades.

Aquest document és una còpia idèntica a l’original signat.
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GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES, SL (GEINSTAL)
L’empresa planteja un sistema VRF Multi V5 de LG amb els paràmetres
següents:
-

-

2 unitats exteriors per ala, una per planta, amb les següents
característiques:


Planta baixa: model ARUM200LTE5, amb una capacitat nominal
de 56 kW, tant en règim de refrigeració com de calefacció, del
que aporta les característiques tècniques.



Planta noble: model ARUM260LTE5, amb una capacitat nominal
de 72,8 kW en règim de refrigeració i de 67,2 kW en règim de
calefacció, del que aporta les característiques tècniques.

51 unitats interiors per ala, amb les següents característiques:


Planta baixa: 4 unitats de terra model ARNU15GCEA4, amb una
capacitat nominal de 4,5 kW en règim de refrigeració i de 5 kW
en règim de calefacció, i 23 unitats de cassette 4 vies model
ARNU07GTRC4, amb una capacitat nominal de 2,2 kW en règim
de refrigeració i de 2,5 kW en règim de calefacció, dels que
aporta les característiques tècniques.



Planta noble: 2 unitats de cassette 4 vies model ARNU15GTQC4,
amb una capacitat nominal de 4,5 kW en règim de refrigeració i
de 5 kW en règim de calefacció, i 22 unitats de cassette 4 vies
model ARNU12GTRC4, amb una capacitat nominal de 3,6 kW en
règim de refrigeració i de 4 kW en règim de calefacció, dels que
aporta les característiques tècniques.

-

1 sistema de ventilació per ala format per una unitat exterior model
ARUM080LTE5 i una unitat de tractament d’aire, o climatitzador, per a
un cabal de 3.000m3/h, per instal·lació a l’exterior, amb ventiladors
plug-fan amb variador de freqüència, sistema de recuperador, model
Evair EV 03, del que aporta les característiques tècniques (en anglès).

-

Equips autònoms per a les sales tècniques, amb una unitat exterior
model UU18W UE4 i una unitat interior tipus cassette 4 vies model CT18
NQ4, amb una capacitat nominal de 5 kW en règim de refrigeració i de
5,8 kW en règim de calefacció, del que aporta les característiques
tècniques.

Aquest document és una còpia idèntica a l’original signat.
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En la documentació lliurada, l’empresa en la memòria tècnica descriptiva del
sistema proposat ho fa de manera genèrica i apunta breument el sistema
proposat.
L’empresa en les condicions de funcionament i càlcul ho fa de manera genèrica
i apunta breument el sistema proposat. Aporta el catàleg del fabricant.
L’empresa aporta una taula amb les premisses i un taula resum pel càlcul de
càrregues, però no hi ha un càlcul detallat de càrregues per diferents
estances, orientacions i/o plantes. Utilitza un programa del fabricant YORK.
Per a l’estudi de difusió d’aire presenta el càlcul de conductes, però no indica
les velocitats.
Pels paràmetres tècnics d’equips i de sistemes presenta les seves fitxes
tècniques.
Els plànols generals estan incorporats a la memòria però l’escala es
inintel·ligible i no són entenedors.
L’empresa no compleix amb el nombre d’unitats de producció demanats als
plecs de prescripcions tècniques, ja que proposa una unitat exterior per planta
i no dues. Aquest fet el penalitza molt ja que és una premissa cabdal en
aquesta licitació i, per tant, es considera que no compleix un requeriment
essencial dels plecs.
Tampoc especifica en la memòria que el sistema ha de proporcionar calefacció
i refrigeració de manera simultània, així com tampoc garanteix que els
diferents equips de producció hauran de garantir el funcionament d’un mínim
d’un 50% de la instal·lació de cada zona en tot moment a l’edifici, conformantse en mòduls, per exemple, amb un mínim de dos compressors per equip.
L’empresa presenta una solució constructiva pel reforç estructural perquè els
equips se situïn a la part central de les dues ales. En fa una descripció molt
detallada i realitza un càlcul de pesos en l’estructura. Presenta plànols
constructius. La informació aportada pel reforç estructural és del tot correcta.
L’empresa no especifica en la memòria com es realitzaran els passos de les
instal·lacions ni dels conductes de ventilació de la planta coberta fins als
despatxos, els plànols també són inintel·ligibles. No esmenta la viabilitat de
creació de nous passos si fos necessari.
L’empresa no compleix amb el nombre d’unitats d’UTA demanats, ja que
proposa una unitat per ala i haurien de ser una per a cada planta en cada ala.

Aquest document és una còpia idèntica a l’original signat.
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Aquest fet el penalitza molt ja que és una premissa cabdal en aquesta licitació
i, per tant, es considera que no compleix un requeriment essencial dels plecs.
Per als conductes de xapa no especifica aïllaments ni registres. La ubicació de
la màquina compleix amb el demanat al plec i el trobem dibuixat en plànol en
la part central de l’ala.
Per a donar compliment al plec de prescripcions tècniques referent al punt de
requeriments de les instal·lacions elèctriques, l’empresa proposa nous quadres
i línies elèctriques noves i aporta càlculs de comprovació de noves línies.
L’empresa instal·larà nous quadres generals de climatització i secundaris per
planta.
Per a donar compliment al plec de prescripcions tècniques referent al punt de
requeriments de les instal·lacions de gestió i control, l’empresa presenta el seu
programa de gestió propi i el seu software propi anomenat AC Manager.
L’empresa disposarà d’una passarel·la de comunicació amb la xarxa de control
existent TREND, que és la pròpia del Parlament.
L’empresa no parla dels panells de visualització i la ubicació mínima de 4
sondes per planta.
Per a donar compliment al plec de prescripcions tècniques referent al punt de
requeriments de gestió energètica, l’empresa presenta els rendiments
(SEER,SCOP) i en fa una comparativa amb un altre fabricant. En matèria de
recuperació de calor del sistema de producció, aporta la descripció del
fabricant, però no queda clar que estigui incorporat en la proposta. El
climatitzador d’aire primari inclou variador de freqüència i recuperador de
calor
Aquesta proposta es considera que no compleix els requeriments
essencials del plec de prescripcions tècniques i de conformitat amb el
que es determina en la clàusula 32.d) del plec de clàusules
administratives es proposa que es desestimi la proposició del
procediment licitatori.
AGEFRED, SL
L’empresa planteja
paràmetres:

un sistema VRV marca

MIDEA amb els

següents

8 unitats exteriors amb les següents característiques:
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4 unitats amb capacitat nominal de 28 kW en règim de refrigeració i de 31,5
kW en règim de calefacció, del que aporta les característiques tècniques.
1 unitat amb capacitat nominal de 40 kW en règim de refrigeració i de 45 kW
en règim de calefacció, del que aporta les característiques tècniques.
1 unitat amb capacitat nominal de 45 kW en règim de refrigeració i de 50 kW
en règim de calefacció, del que aporta les característiques tècniques.
2 unitats amb capacitat nominal de 33,5 kW en règim de refrigeració i de 38
kW en règim de calefacció, del que aporta les característiques tècniques.
57 unitats interiors per ala, amb les següents característiques:
23 unitats de cassette 4 vies model Art Flux, amb una capacitat nominal de
2,8 kW en règim de refrigeració i de 3,2 kW en règim de calefacció, del que
aporta les característiques tècniques.
26 unitats de cassette 4 vies model Art Flux, amb una capacitat nominal de
4,5 kW en règim de refrigeració i de 5,0 kW en règim de calefacció, del que
aporta les característiques tècniques.
2 unitats de cassette 4 vies model Art Flux, amb una capacitat nominal de 5,6
kW en règim de refrigeració i de 6,3 kW en règim de calefacció, del que aporta
les característiques tècniques.
2 unitats de terra, amb una capacitat nominal de 5,6 kW en règim de
refrigeració i de 6,3 kW en règim de calefacció, dels que aporta les
característiques tècniques.
4 unitats consola doble flux, amb una capacitat nominal de 4,5 kW en règim
de refrigeració i de 5,0 kW en règim de calefacció, del que aporta les
característiques tècniques.
2 climatitzadors tot aire exterior amb recuperador d’energia, per a un cabal de
4.500 m3/h, del que no aporta les característiques tècniques.
2 sistemes split, amb una unitat exterior i una unitat interior tipus mural, amb
una capacitat nominal de 3,52 kW en règim de refrigeració i de 3,81 kW en
règim de calefacció, del que aporta les característiques tècniques.
En la documentació lliurada, l’empresa en la memòria tècnica descriptiva del
sistema proposat ho fa de manera genèrica fa referència a la normativa i als
paràmetres que ha de complir però en falta la descripció del sistema, els
equips i les zones.
L’empresa en les condicions de funcionament i càlcul ho fa de manera
genèrica, fa referència a la normativa i als paràmetres que ha de complir però
en falta la descripció del sistema i dels equips.
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L’empresa no fa un càlcul de càrregues i adopta les potències de les unitats
existents.
Per a l’estudi de difusió d’aire justifica la no necessitat de l’estudi de difusió.
Pels paràmetres tècnics d’equips i de sistemes no presenta les seves fitxes
tècniques. L’empresa presenta els amidaments, i en els amidaments és on
surten les dades dels equipaments.
No presenta plànols. Aquest fet el penalitza molt ja que és una premissa
cabdal en el lot que s’està licitant.
La descripció de les mesures d’eficiència energètica són genèriques i estan
basades en les prestacions del sistema/equip.
Pel que fa al compliment al plec de prescripcions tècniques referent al punt de
requeriments dels sistemes de climatització l’empresa no desenvolupa
correctament el sistema proposat, en els amidaments i característiques
tècniques apareixen 8 unitats exteriors.
Tampoc garanteix ni explica que els diferents equips de producció hauran de
garantir el funcionament d’un mínim d’un 50% de la instal·lació de cada zona
en tot moment a l’edifici, conformant-se en mòduls, per exemple amb un
mínim de dos compressors per equip, cosa que es considera insuficient i el
penalitza.
Els equips de producció són del tipus recuperació de calor, això significa que
cada despatx podrà demandar independentment de la resta, fred o calor.
L’empresa explica el reforç estructural perquè els equips se situïn a la part
central de les dues ales, però de manera genèrica.
L’empresa no especifica en la memòria com es realitzaran els passos de les
instal·lacions i dels conductes de ventilació de la planta coberta fins als
despatxos. No esmenta la viabilitat de creació nous passos, si fos necessari.
Per a donar compliment al plec de prescripcions tècniques referent al punt de
requeriments dels sistemes de ventilació l’empresa no té coherència el que diu
la memòria amb el que diu en els amidaments. En la memòria diu que la
ventilació serà mitjançant 4 equips roof-top però en els amidaments són dos
climatitzadors d’aire exterior sense especificar marca i model. Aquest fet és
determinant i molt negatiu, atès que es fa palès que no compleix els
requeriments del PPT.
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No es poden valorar els equips roof-top, ja que hi manca molta informació
com ara potència, cabdal i la seva distribució per planta i ala.
Per als conductes de xapa proposa conductes de xapa per l’exterior i de fibra
(tipus Climaver) per l’interior.
Per a donar compliment al plec de prescripcions tècniques referent al punt de
requeriments de les instal·lacions elèctriques, l’empresa proposa nous quadres
i línies elèctriques noves en els amidaments però no aporta càlculs de
comprovació de noves línies.
Per a donar compliment al plec de prescripcions tècniques referent al punt de
requeriments de les instal·lacions de gestió i control, l’empresa de manera
molt genèrica explica que el control serà amb TREND mitjançant cable bus de
comunicació.
L’empresa no parla dels panells de visualització i la ubicació mínima de 4
sondes per planta.
Per a donar compliment al plec de prescripcions tècniques referent al punt de
requeriments de gestió energètica, l’empresa en fa referència de manera
genèrica.
No presenta mesures d’eficiència en el sistema de ventilació.
Aquesta proposta es considera que no compleix els requeriments
essencials del plec de prescripcions tècniques i de conformitat amb el
que es determina en la clàusula 32.d) del plec de clàusules
administratives es proposa que es desestimi la proposició del
procediment licitatori.
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU
L’empresa proposa un sistema VRV de recuperació de calor sèrie High Cop de
la marca MITSUBISHI ELECTRIC amb els següents paràmetres:
-

16 unitats exteriors amb les següents característiques:


14 unitats (7 en ala) model PURY-EP250YLM-A1, amb capacitat
nominal de 28 kW en règim de refrigeració i de 31,5 kW en règim
de calefacció, del que aporta les característiques tècniques.

Aquest document és una còpia idèntica a l’original signat.

7

Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat



-

2 unitats (1 en ala) model PURY-EP300YLM-A1, amb capacitat
nominal de 33,5 kW en règim de refrigeració i de 37,5 kW en
règim de calefacció, del que aporta les característiques tècniques.

55 unitats interiors per ala amb les següents característiques:


49 unitats tipus cassette 4 vies model PLFY-VFM-E, amb una
capacitat nominal de 3,6 kW en règim de refrigeració i de 4,0 kW
en règim de calefacció, del que aporta les característiques
tècniques.



6 unitats de terra model PFFY-P40VLEM-E, amb una capacitat
nominal de 4,5kW en règim de refrigeració i de 5kW en règim de
calefacció, del que aporta les característiques tècniques.

-

1 sistema de ventilació per ala format per: 2 unitats exteriors model
PUHY-EP250YLM-A1, amb capacitat nominal de 28 kW en règim de
refrigeració i de 31,5 kW en règim de calefacció; 2 climatitzadors o
unitats de tractament d’aire primari model DANVENT DV25 de
Systemair, per a un cabal de 4.815 m3/h, per instal·lació a l’exterior,
amb secció free-cooling, ventiladors amb variador de freqüència i
recuperador de calor; i 2 unitats humidificador NEPTRONIK SKE30M,
dels que aporta les característiques tècniques.

-

4 sistemes Split 1x1 cassette, sèrie S, amb una unitat exterior i una
unitat interior tipus cassette, amb una capacitat nominal de 2,6 kW en
règim de refrigeració i de 3,2 kW en règim de calefacció, del que aporta
les característiques tècniques.

-

4 sistemes Split 1x1 per a les sales tècniques, Power Inverter, model
PKZS-35VHAL, amb una unitat exterior i una unitat interior tipus
MURAL, amb una capacitat nominal de 3,6 kW en règim de refrigeració i
de 4,1kW en règim de calefacció, del que aporta les característiques
tècniques.

En la documentació lliurada, l’empresa en la memòria tècnica descriptiva del
sistema proposat ho fa de manera genèrica i apunta breument el sistema
proposat.
L’empresa en les condicions de funcionament i càlcul ho fa de manera
correcta. Aporta fulles tècniques del fabricant.
L’empresa aporta un càlcul de les carregues tèrmiques de manera exhaustiva i
les calcula per les situacions de disseny d’estiu i hivern, dimensionant la
instal·lació per la situació més desfavorable. Aporta un annex amb una

Aquest document és una còpia idèntica a l’original signat.

8

Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat

justificació de tots els seus càlculs. Utilitza un programa anomenat AIRPACK.
Es considera força correcte.
Per a l’estudi de difusió en fa referència dins de la memòria en comptes
d’aquest hi aporta un annex amb el càlcul complet dels conductes i hi indica
les velocitats en cada tram de conducte.
Pels paràmetres tècnics d’equips i de sistemes presenta les seves fitxes
tècniques i tota la informació aportada és la sol·licitada.
Els plànols generals estan incorporats a la memòria en un annex. Presenta els
plànols per a cada ala i planta amb la informació sol·licitada i amb format de
paper correctes i entenedors.
Per a donar compliment al plec de prescripcions tècniques referent al punt de
requeriments dels sistemes de climatització, l’empresa compleix amb el
nombre d’unitats de producció demanats, ja que proposa un sistema VRV per
ala i com a mínim dos sistemes de producció per planta i ala. Els equips de
producció són del tipus recuperació de calor, això significa que cada despatx
podrà demandar independentment de la resta, fred o calor.
L’empresa licitadora manifesta que els diferents equips de producció hauran de
garantir el funcionament d’un mínim d’un 50% de la instal·lació de cada zona
en tot moment a l’edifici, conformant-se en mòduls, per exemple amb un
mínim de dos compressors per equip. Presenta més unitats exteriors que les
mínimes demanades en els plecs i per tant es considera molt correcte.
L’empresa presenta una solució constructiva pel reforç estructural perquè els
equips se situïn a la part central de les dues ales suficient.
L’empresa no especifica en la memòria com es realitzaran els passos de les
instal·lacions i dels conductes de ventilació de la planta coberta fins als
despatxos, fa menció al passos de instal·lacions en el pla d’execució en
l’apartat de tasques d’obra civil. Tanmateix, amb la documentació gràfica de
plànols podem veure la proposta dels nous passos. L’empresa es compromet a
verificar-ho en l’obra sobre la supervisió i aprovació del DIES.
Per a donar compliment al plec de prescripcions tècniques referent al punt de
requeriments dels sistemes de ventilació, l’empresa compleix amb el nombre
d’unitats d’UTA demanats, ja que proposa una unitat per planta i ala.
L’empresa especifica el filtre de carboni actiu mitjançant fitxa tècnica en una
secció especial.
El material utilitzat pels conductes de xapa està especificat en l’annex al càlcul
de conductes. S’instal·laran registres per tal de realitzar les tasques de
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manteniment, tal i com es reflexa en el RITE. Per al control de cabdal
s’instal·larà, tant en la impulsió com en el retorn, comportes de cabdal
constant, per tal de garantir així que els cabdals d’impulsió i retorn en els
despatxos i sales.
Per a donar compliment al plec de prescripcions tècniques referent al punt de
requeriments de les instal·lacions elèctriques, l’empresa proposa la substitució
de dos línies, ja que comproven que són insuficients. En la memòria presenten
els esquemes dels quadres elèctrics i en la documentació gràfica podem
comprovar que els ubica al mateix lloc on es troben els actuals.
Per a donar compliment al plec de prescripcions tècniques referent al punt de
requeriments de les instal·lacions de gestió i control, l’empresa presenta que
el protocol de comunicació és BACnet. També utilitzarà el seu programa de
gestió propi i el seu software propi anomenat FGENERGY.
L’empresa disposarà del control centralitzat de Mitsubishi i mitjançant protocol
BACnet es connectaran al racs de la planta noble mitjançant cablejat UTP, es
faran arribar a traves de l’estructura de cablejat de l’edifici fins a la ubicació
del sistema TREND.
L’empresa presenta un monitor i control de consums però no parla dels panells
de visualització i a ubicació mínima de 4 sondes per planta, cosa que el
penalitza.
Per a donar compliment al plec de prescripcions tècniques referent al punt de
requeriments de gestió energètica, l’empresa presenta els rendiments
(SEER,SCOP). El sistema de climatització que presenta l’empresa és
mitjançant recuperació de calor, cosa que es considera correcta.
Per aquest apartat es proposa una puntuació de 28,00 punts.
ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA
L’empresa proposa un sistema VRV amb recuperació de calor amb les
següents característiques:
2 unitats exteriors per planta i ala; total 4 zones per ala.
Unitats interiors tipus cassette 4 vies i unitats de terra.
2 sistemes de ventilació per ala (1 per planta) format per: 1 bomba de calor
de refrigerant a 4 tubs i 1 climatitzador (UTA) per a un cabal de 5800 m3/h,
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per instal·lació a l’exterior, amb secció free-cooling, ventiladors amb variador
de freqüència i recuperador de calor.
En la documentació lliurada, l’empresa en la memòria tècnica descriptiva del
sistema proposat ho fa de manera genèrica fa referència a la normativa i als
paràmetres que ha de complir.
L’empresa en les condicions de funcionament i càlcul ho fa de manera
genèrica, fa referència a la normativa i als paràmetres que ha de complir però
en falta la descripció del sistema i dels equips i es considera que no queden
definits suficientment i manca concreció.
L’empresa no fa un càlcul de càrregues.
No fa l’estudi de difusió d’aire.
Pels paràmetres tècnics d’equips i de sistemes no presenta les seves fitxes
tècniques. Aquest fet el penalitza molt ja que és una premissa cabdal en
aquesta licitació, tot i que manifesta que complirà normativa. No dóna a
conèixer informació suficient per a la valoració de la proposta.
Presenta plànols que tenen incongruències en el pas de conductes.
La descripció de les mesures d’eficiència energètica són genèriques i estan
basades en les prestacions del sistema/equip.
Per a donar compliment al plec de prescripcions tècniques referent al punt de
requeriments dels sistemes de climatització l’empresa desenvolupa molt
genèricament el sistema proposat.
Els equips de producció són del tipus recuperació de calor, això significa que
cada despatx podrà demandar independentment de la resta, fred o calor.
Manifesta que els diferents equips de producció hauran de garantir el
funcionament d’un mínim d’un 50% de la instal·lació de cada zona en tot
moment a l’edifici, conformant-se en mòduls, per exemple amb un mínim de
dos compressors per equip, però no queda clar que en cada zona i es
considera no definit suficientment.
L’empresa explica el reforç estructural per a què els equips se situïn a la part
central de les dues ales, però de manera genèrica novament.
L’empresa no especifica en la memòria com es realitzaran els passos de les
instal·lacions i dels conductes de ventilació de la planta coberta fins als
despatxos. Sembla que els manté si ho miren amb la documentació gràfica,
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però no queda clar en la dificultat de comprensió dels plànols. No esmenta la
viabilitat de creació nous passos, si fos necessari.
Per a donar compliment al plec de prescripcions tècniques referent al punt de
requeriments dels sistemes de ventilació l’empresa no especifica si la bateria
és de refrigerant, cosa que el penalitza.
L’empresa manifesta que els conductes seran de tipus metàl·lic amb aïllament
interior, però no el nomena. No tracta dels registres dels conductes.
Per a donar compliment al plec de prescripcions tècniques referent al punt de
requeriments de les instal·lacions elèctriques, l’empresa proposa nous quadres
i línies elèctriques noves però no aporta càlculs de comprovació de noves
línies.
Per a donar compliment al plec de prescripcions tècniques referent al punt de
requeriments de les instal·lacions de gestió i control, l’empresa de manera
molt genèrica explica que el control serà amb TREND ja que la centraleta
pròpia de control del sistema VRV ho permet. L’empresa no explica com
realitzarà aquesta comunicació
L’empresa no parla dels panells de visualització.
Per a donar compliment al plec de prescripcions tècniques referent al punt de
requeriments de gestió energètica, l’empresa tampoc no en fa referència als
rendiments (SEER,SCOP).
Presenta mesures d’eficiència en el sistema de ventilació.
Per aquest apartat es proposa una puntuació de 4,00 punts.
En resum, la puntuació que es proposa per la memòria tècnica per a cada
empresa licitadora del lot 1 és la següent:
Empresa licitadora del lot 1
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU
ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA

Puntuació
(sobre 30 punts)

28,00 punts
4,00 punts

Pla executiu: de 0 a 10 punts.
Es valora la concreció en la descripció de totes les fases d’execució del
subministrament i de la instal·lació, i llur adequació al que estableix el plec de
prescripcions tècniques, així com la practicitat del cronograma per a cada zona
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que s’ha de climatitzar amb els nous equipaments. Es valorarà la concreció i
l’adequació dels diferents treballs que s’han de dur a terme i com s’integren en
l’activitat habitual del Parlament.
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU
L’empresa en el seu pla executiu manifesta que actuarà conjuntament a les
dues ales amb dos equips independents de manera simultània. L’empresa es
compromet a executar l’obra en 10 setmanes.
L’empresa divideix en sis fases l’execució de les obres. Adjunta diagrama per
aquesta licitació.
En una primera fase hi ha unes tasques que consisteixen en la preparació de
l’espai interior dels despatxos de les ales. Desmuntatge i retirada de mobiliari,
fals sostre i tota classe d’instal·lacions. En aquesta fase d’inici també hauran
de realitzar tasques a la coberta, recuperació de gas refrigerant, desconnexió
hidràulica i elèctrica de la maquinària existent. L’empresa detalla com
realitzarà el desmuntatge i retirada de la maquinària existent en coberta.
Abans de fer el subministrament de màquines i la ubicació de les mateixes,
l’empresa haurà de realitzar l’enderroc i reforç de l’estructura de la coberta.
Detalla el muntatge i instal·lació de les instal·lacions de climatització,
ventilació, electricitat, fontaneria i control.
L’empresa enumera les comprovacions prèvies a la posada a punt.
L’empresa designarà un tècnic responsable del contracte, aquesta persona per
tal de poder coordinar, dirigir i supervisar anirà diàriament al Parlament i
actuarà com interlocutor amb els responsables del DIES. També realitzarà
l’adequat control de qualitat i es responsabilitzarà de les obligacions legals des
de el punt de vista de la legislació tècnica i laboral.
Adscriu el següent personal:





2
2
2
2

encarregats generals de les obres, un per cada ala.
equips d’operaris formats per 3 oficials cada equip
equips d’especialistes en obra civil formats per 4 operaris.
equips d’especialistes en electricitat, frigoristes, control, etc.

L’empresa enumera les tasques de cada personal adscrit per aquesta licitació.
A banda del personal assignat a l’execució de les obres, l’empresa disposarà
dels següents departaments: de producció, de gestió energètica, oficina
tècnica, de PRL.
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Enumera les tasques d’obra civil a realitzar en aquesta obra.
L’empresa ofereix un pla de formació, que impartirà la mateixa empresa i
s’adaptarà a les necessitats de la instal·lació. Hi haurà un curs de producció de
fred de 8 hores destinat al personal de manteniment. Hi haurà un curs de
instal·lacions de climatització de 8 hores destinat al personal de manteniment,
així com un curs de dos hores de normes d’optimització energètica.
Es considera un pla executiu suficient, coherent i d’aplicació.
Per aquest apartat es proposa una puntuació de 6,00 punts.
ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA
L’empresa presenta una planificació d’obra dividida en 3 fases:
Fase inicial: No començarà a treballar fins a tenir en vigor el pla de seguretat i
salut, epis i tota la documentació requerida. L’equip d’enginyeria aportarà
solucions a punts crítics i grafiarà documentació necessària. Replanteig i
lliurament de mostres per a concretar i que no hi hagi futures dilacions.
Aquesta fase acabarà amb la implantació.
Fase executiva: Detalla per ordre d’execució les tasques: Implementació
mesures de seguretat, protecció elements ornamentals, retirada plaques fals
sostre i desmantellament instal·lacions interiors, execució passos, instal·lació,
col·locació unitats interiors, sostres i reixes, connexió a equips de coberta,
tancament perimetral i finalment, la retirada de proteccions.
Fase final d’obra: Mitjançant l’equip d’enginyeria es faran les proves de posada
en marxa, documentació requerida, legalització i formació del personal.
Manifesta que la durada de les fites és: 1 setmana per a la fase inicial, 10 per
a la segona i 1 per a la final, total 12 setmanes. Adjunta un diagrama de Gantt
aportant informació de tasques, durada i percentil de cost respecte el temps.
És en aquest punt que anomena el sistema de gestió com a Tremp que es rep
la setmana 6, però no queda clar quan s’implanta.
Pel que fa als recursos humans adscrits manifesta la disposició envers al DIES.
Presenta un diagrama amb la designació i càrrec del personal que adscriu amb
un responsable d’obra general, responsables dels diferents àmbits, cap d’obra,
encarregat i equips de treball i subcontracta. Es preveu que hi hagi equip 24h i
caps de setmana i festius.
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Descriu les funcions del responsable, cap d’obra i de l’encarregat així com del
tècnic de seguretat i salut i el de control de qualitat.
Manifesta que per a poder assolir els terminis, és imprescindible la coordinació
amb fabricants. A aquest efecte detalla els fabricants i distribuïdors que
proposa i els terminis de lliurament més significatius.
Detalla els equips que intervindran a l’obra que són el propi de sanejament, la
subcontracta de conductes, el propi de climatització i instal·lacions mecàniques
així com el d’electricitat, l’equip dels tècnics de clima i electricitat de l’empresa
i un equip de paleteria.
Presenten els recursos materials i els mitjans adscrits a l’obra que seran fixes
o s’aportaran quan sigui requerit. Inclouen mitjans d’elevació, vehicles, camió
grua, etc. Presenten un grup electrogen per a emergències i equips de
comunicació. Aporten un llistat extens d’eines de mà, paleta i d’ús comú així
com els epis.
Es compromet a complir amb els aspectes relatius a la senyalització i presenta
llistat de maquinària de mesura i verificació per a la configuració i posada en
marxa dels equips.
Presenta una proposta de controls de proves i informes de resultats que farà al
final de cada fase.
Durant l’execució: replanteig, control de processos i previsió de recursos,
acceptació i qualificació de proveïdors i subcontractistes, compres i
subcontractes, inspecció i assaig durant el muntatge i assaig i proves finals.
Presenta el protocol relatiu al control dels productes no conformes i presenta
com farà l’organització del control de qualitat mitjançant un responsable
designat i un pla a l’efecte. Descriu les implicacions en matèria de qualitat dels
diferents agents que adscriu a l’obra i que ha presentat anteriorment. Presenta
certificat ISO 9001:2008 i descriu les auditories internes de qualitat i les que
pot proposar el Parlament com a client.
Detalla la documentació que presentarà com a final d’obra.
Presenta una memòria de seguretat i salut, amb el compromís de lliurar el pla
degudament realitzat 5 dies després de la formalització del contracte. Aporta
un índex tipus aproximatiu, amb un pressupost total assignat de 9.077,90€
que detalla per partides.
Pel que fa al Pla d’emergència designa el recurs preventiu i en detalla tasques
segons normativa.
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Es considera un pla executiu força correcte, coherent i d’aplicació.
Per aquest apartat es proposa una puntuació de 7,00 punts.
En resum, la puntuació que es proposa pel pla executiu per a cada empresa
licitadora del lot 1 és la següent:
Empresa licitadora del lot 1
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU
ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA

Puntuació
(sobre 10 punts)

6,00 punts
7,00 punts

Pla de manteniment: de 0 a 5 punts.
Es valora la bona proposta organitzativa i la practicitat de les condicions
d’execució del servei, i el detall en la descripció concreta de les actuacions
previstes sobre els equips. Es valorarà també la possibilitat que el servei
s’ofereixi tant en dies feiners com festius o fora de l’horari habitual, el tipus de
personal adscrit a l'execució del contracte i el detall en el sistema d’avisos
d’imprevistos i el temps de resposta.
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU
L’empresa proposa vigilar, controlar i mantenir durant el període de garantia
establert en el sobre C.
L’empresa realitzarà un inventari físic de les noves instal·lacions,
adequadament codificat pel seu registre i control mitjançant el programa
GMAO IMAN. Aquest és la base per la planificació del manteniment preventiu i
normatiu. Per a cada equip que per les seves característiques així ho
requereixin, l’empresa ubicarà una fitxa indicant les normes de seguretat a
seguir. S’adjunta a continuació un model de fitxa d’inventari completa
obtinguda a traves del GMAO IMAN. El Parlament de Catalunya disposa d’un
GMAO propi, anomenat Manttest.
L’empresa descriu el manteniment preventiu i de com s’adaptarà segons
necessitats de la instal·lació. Els manteniments es realitzaran amb dos
operaris. Detalla unes gammes de manteniment on es descriu les tasques a
realitzar i la seva periodicitat.
L’empresa explica el manteniment normatiu de manera correcta i genèrica.
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L’empresa en el manteniment correctiu repararà les averies que es produeixin
en la instal·lació de manera immediata i eficient, amb independència del seu
origen o causa. Detalla com es poden general els avisos correctius. Els
manteniments correctius també estaran generats i controlats via GMAO.
L’empresa presentarà al DIES informes de seguiment del manteniment
trimestralment.
El personal adscrit al manteniment constarà d’un tècnic responsable del
contracte, amb titulació d’enginyeria tècnica i estarà disponible i localitzable
24/365. Hi hauran dos oficials de primera amb especialitat de climatització,
amb dedicació parcial al contracte i seran els encarregats de realitzar les
corresponents revisions. L’empresa disposarà d’un oficial de primera amb
especialitat de climatització, amb dedicació parcial al contracte, serà l’operari
que durant les dues primeres setmanes de contracte estarà de manera
permanent a l’edifici.
Si durant la vigència de garantia fos necessari l’actuació de manteniment en
festiu o fora de l’horari laborable, l’empresa aportarà personal necessari sense
cap sobre cost per al Parlament.
L’empresa designarà un equip addicional format per tres operaris especialistes
en climatització, com a mínim.
A banda del personal assignat, l’empresa posarà a disposició departaments en
cas de necessitat, com poden ser: departament de producció, de gestió
energètica, d’oficina tècnica, de PRL, de qualitat i medi ambient o de compres.
L’empresa disposa d’un servei d’urgències de manteniment (SUM), els temps
de resposta per avaries urgents és inferior a una hora.
Es considera un pla de manteniment força correcte, coherent i d’aplicació.
Per aquest apartat es proposa una puntuació de 3,50 punts.
ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA
L’empresa no desenvolupa un pla de manteniment relatiu a aquest projecte
sinó que manifesta que “El pla de manteniment de les instal·lacions tèrmiques
es correspondrà amb l’indicat al Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en
edificis”, cosa que òbviament és requeriment dels plecs.
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No fa cap tipus de desenvolupament ni explicació de que ni com proposa fer
com a proposta de pla de manteniment i per tant no se li atorga puntuació en
aquest punt.
Per aquest apartat no es proposa cap punt.
En resum, la puntuació que es proposa pel pla de manteniment per a cada
empresa licitadora del lot 1 és la següent:

Empresa licitadora del lot 1
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU
ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA

Puntuació
(sobre 5 punts)

3,50 punts
0,00 punts

Finalment, la puntuació total proposada per l’oferta tècnica per a
cadascuna de les empreses licitadores del lot 1 segons l’ordre
d’entrada al Registre General, és la següent:

Empresa licitadora del lot 1

Puntuació

COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU
ATRIAN TECHNICAL SERVICES, SA

37,50 punts
11,00 punts

(sobre 45 punts)

LOT 2: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’EQUIPAMENTS PER A
DONAR CONTINUÏTAT A LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DE LA
DIRECCIÓ D’ESTUDIS PARLAMENTARIS.
Segons la clàusula 20 del PCA, la puntuació màxima de 35 punts es valorarà
segons els criteris següents:
Memòria tècnica: de 0 a 15 punts.
Es valora la completesa i el grau de detall de l’explicació dels paràmetres i les
característiques tècniques dels equips i sistemes i tota la informació requerida
pel plec de prescripcions tècniques. També es valorarà el rigor en els càlculs i
la practicitat de la ubicació, els traçats i les mesures adoptades.
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AGEFRED, SL
L’empresa presenta un projecte tècnic recollint la IT1 1.4.1.2 del RITE,
considerant pel projecte temperatures de 26+/-1ºC a l’estiu i de 21+/-1ºC a
l’hivern.
Detalla així mateix les diferents taules del RITE a donar compliment i
manifesta que acompleix exigències del document del codi tècnic CTE DB-HR i
estableix el nivell admissible de pressió acústica ponderat (A) en un rang de
30-40 dB(A). En relació a la demanda tèrmica estableix que té una demanda
punta de 51 KW tant per a la refrigeració com per a la calefacció.
Proposa un sistema hidràulic per a l’ampliació de la instal·lació i detalla que els
elements que la compondran seran:








Unitat exterior.
Canonades hidràuliques.
Unitats interiors.
Instal·lació interior.
Comandament de control.
Connexió elèctrica.
Gestió centralitzada.

Detalla com ubicarà la maquinària a coberta i quin serà el gruix de l’aïllament
frigorífic segons norma.
Descriu l’estudi de difusió i de conductes (que no cal, ja que estan instal·lats).
Manifesta que ha considerat pel projecte una velocitat inicial de 6 m/s a la
sortida del roof-top, als trams principals 4 m/s i als elements terminals 2 m/s.
Presenta una taula amb les característiques tècniques de les consoles de terra
que proposa.
Pel que fa a la despesa energètica, preveu una disminució del 33% vers
l’actual sistema.
Proposa millorar el sistema amb
treball tàndem” per a aconseguir
de producció situats a coberta
Manifesta que el rendiment dels
VRV.

la implantació del que anomena “sistema de
maximitzar potència i rendiments dels equips
controlant temperatura d’impulsió d’aigua.
equips proposats són un 7% inferiors a uns

Tanmateix manifesta que el control d’equips serà sense defallir en el control
Trend.
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Proposa un control individual a 1,8 m d’alçada centralitzats en un control
central.
Presenta un estat d’amidaments del projecte.
Per aquest apartat es proposa una puntuació de 10,00 punts.
Pla executiu: de 0 a 10 punts.
Es valora la concreció en la descripció de totes les fases d’execució del
subministrament i de la instal·lació, i llur adequació al que estableix el plec de
prescripcions tècniques, així com la practicitat del cronograma per a cada zona
que s’ha de climatitzar amb els nous equipaments. Es valorarà la concreció i
l’adequació dels diferents treballs que s’han de dur a terme i com s’integren en
l’activitat habitual del Parlament.
L’empresa presenta un pla executiu per a desenvolupar les feines, que preveu
amb una durada de 3 setmanes.
Manifesta la necessitat d’aplicar una metodologia rigorosa per evitar dilacions
anterior a la pròpia execució. Aquesta té les següents etapes:











Implantació.
Replanteig de les instal·lacions.
Elaboració de la documentació executiva i de detall.
Aprovació maquinària i provisió de materials.
Filosofia en el muntatge.
Metodologia de treball.
Posada en marxa de la instal·lació.
Mesures de seguretat i salut.
Formació.
Documentació “as built”.

Així mateix classifica en 4 les fases d’execució i aporta un descripció de
l’execució copiada literalment dels plecs de prescripcions tècniques i, per tant,
s’entén que hi dona exacte compliment. Per a cada fase aporta estimació de
durada.
Tracta del muntatge de la unitat exterior i la seva instal·lació com de 8 unitats
de fan-coil a l’interior.
Manifesta que tindrà personal suficient per a l’execució del treball així com
equip tècnic d’obra, que hi serà mentre duren les feines.
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De l’estudi que en fa, extreu que a més del tècnic, el número promig de
treballadors serà de 6 i de 10 en punta.
Presenta els 5 equips (oficial i ajudant) dels diferents oficis que adscriu a la
instal·lació, i als que aportarà els mitjans necessaris.
Complementàriament, aportarà un sistema de control i gestió del maquinari
amb Trend. Preveu controlar: Refredadora bomba de calor, fan-coils,
comptadors d’energia i elèctrics. Manifesta que formarà a l’efecte als diferents
equips.
Fa una descripció del personal necessari per tal de garantir l’execució en
termini, i presenta com a mesures les següents:







Tècnic de planificació, que farà un seguiment real de l’obra en relació a
projecte.
Interlocutor únic amb disponibilitat 24h, que serà qui redacta pla de
contingències.
Seguiment setmanal de la planificació.
Base de proveïdors i subcontractes.
Personal de coordinació a l’obra.
Personal base a l’obra, amb una descripció de l’abast de les tasques de
cadascun.

Malgrat proves intrínseques a la pròpia instal·lació, l’empresa manifesta que
realitzarà ajustaments per a garantir la interrelació amb les instal·lacions
existents. En aquesta darrera fase es farà també la formació del personal i es
presentarà el dossier i la documentació preceptiva.
L’empresa manifesta que integrarà els equips d’acord amb el plec de
prescripcions tècniques dins l’espai existent i afavorint l’ulterior manteniment.
Descriu de manera detallada les tasques a realitzar per a poder executar la
instal·lació tanmateix apareixen una sèrie d’elements que no són objecte
d’aquest lot sinó que del 1r, cosa que denota certa incongruència en el pla.
Pel que fa a la formació, preveu fer-la a l’equip de manteniment tant pel que
fa al funcionament com per al control. Proposa una exposició de caràcter
tècnic enfocat a l’ús i manteniment del sistema amb una sessió formativa força
completa en la que s’aportarà dossier i documentació tècnica.
Adjunta un diagrama amb la planificació que estableix en 16 dies, incongruent
amb les 3 setmanes abans exposades.
Per aquest apartat es proposa una puntuació de 5,00 punts.
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Pla de manteniment: de 0 a 10 punts.
Es valora la bona proposta organitzativa i la practicitat de les condicions
d’execució del servei, i el detall en la descripció concreta de les actuacions
previstes sobre els equips. Es valorarà també la possibilitat que el servei
s’ofereixi tant en dies feiners com festius o fora de l’horari habitual, el tipus de
personal adscrit a l'execució del contracte i el detall en el sistema d’avisos
d’imprevistos i el temps de resposta.
L’empresa descriu la finalitat de la prestació del servei i els seu objectiu que és
aconseguir el millor estat de conservació, assegurar funcionament, gestió
tècnica amb suport del GMAO PRISMA 3, adequar instal·lació a necessitats
funcionals, fer accions manteniment preventiu en general, manteniment
normatiu, manteniment correctiu mentre duri la garantia de 2 anys, servei
assistència tècnica 24h, seguiment de garanties, supervisió tècnica,
compliment LPRL.
Manifesta que el servei engloba:
Manteniment preventiu: Presenta un pla amb activitats mensuals, trimestrals,
semestrals i anuals, deixant palès que no farà aquelles activitats de revisió de
la qualitat ambiental
i xarxa conductes segons UNE171330 i 1000012.
Presenta operacions per a màquina VRV, cosa que denota incoherència.
Manifesta que farà activitats minimitzant molèsties als usuaris i protocols
adaptats, si escau.
Manteniment correctiu: Manifesta que inclou en l’oferta recanvis i petits
consumibles així com la mà d’obra pels 2 anys que inclou la garantia.
Gestionarà avisos via PRISMA 3 o telèfon i distingeix entre avaries urgents
amb atenció immediata telefònica i temps de resposta 3h i no urgent amb
temps resposta 24h.
Manifesta que té servei 24/365 format per equips d’oficials 1a i 2a a
disposició.
Manteniment normatiu: Manifesta que està integrat al preventiu i que atén a
tota la normativa vigent.
Pel que fa a l’estructura del servei, la dissenya d’acord a la informació i
l’experiència amb el pla correcte i els recursos necessaris. Aquests recursos
són:
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Direcció tècnica. Exercida per tècnic responsable del contracte amb
titulació requerida. Confirma que tindrà dedicació total al contracte amb
presència in situ quan sigui requerida. Compta amb el suport de tota
l’empresa.



Personal operatiu i administratiu, mitjançant un encarregat amb
dedicació parcial que serà coordinador d’equips.



Oficials de manteniment.



Personal operatiu
d’envergadura.



Personal i serveis subcontracta.



Unitat de suport oficina tècnica i altres departaments.

de

recolzament

per

manteniment

correctiu

Adscriu els recursos materials necessaris i els detalla. Manifesta que inclou els
materials i recanvis per tota la durada del període de garantia.
Per aquest apartat es proposa una puntuació de 5,00 punts.
Finalment, la puntuació total proposada per l’oferta tècnica per
l’empresa licitadora del lot 2, és la següent:
Empresa licitadora del lot 2

Puntuació

AGEFRED, SL

20,00 punts

(sobre 35 punts)

Palau del Parlament, 27 de novembre de 2017

Christian Puig i Garcia
Arquitecte i gestor ambiental

Maria Beascoa i Amat
Coordinadora del serveis

Blai Lliso i García
Tècnic d’Instal·lacions
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Aquest document és una còpia idèntica a l’original signat.

3. COMSA SERVICE
FACILITY
MANAGEMENT, SAU

4. ATRIAN TECHNICAL
SERVICES, SA

PUNTUACIÓ TOTAL PER L'OFERTA TÈCNICA DEL LOT 1

2. AGEFRED, SL

1. Per la memòria tècnica: de 0 a 30 punts
Respecte a les memòries tècniques, es valorarà la completesa i el
grau de detall de l’explicació dels paràmetres i les
característiques tècniques dels equips i sistemes i tota la
informació requerida pel plec de prescripcions tècniques. També
es valorarà el rigor en els càlculs i la practicitat de la ubicació, els
traçats i les mesures adoptades.
2. Pel pla executiu: de 0 a 10 punts
Respecte als plans executius, es valorarà la concreció en la
descripció de totes les fases d’execució del subministrament i de
la instal∙lació, i llur adequació al que estableix el plec de
prescripcions tècniques, així com la practicitat del cronograma
per a cada zona que s’ha de climatitzar amb els nous
equipaments. Es valorarà la concreció i l’adequació dels diferents
treballs que s’han de dur a terme i com s’integren en l’activitat
habitual del Parlament.
3. Pel pla de manteniment: de 0 a 5 punts
Respecte als plans de manteniment, es valora la bona proposta
organitzativa i la practicitat de les condicions d’execució del
servei, i el detall en la descripció concreta de les actuacions
previstes sobre els equips. Es valorarà també la possibilitat que
el servei s’ofereixi tant en dies feiners com festius o fora de
l’horari habitual, el tipus de personal adscrit a l'execució del
contracte i el detall en el sistema d’avisos d’imprevistos i el
temps de resposta.

1. GESTIÓN INTEGRAL
DE INSTALACIONES, SL
(GEINSTAL)

Clàusules PCAP

CRITERIS DE VALORACIÓ NO QUANTIFICABLES
AUTOMÀTICAMENT
(Fins a 45 punts)

Clàusula 20, amb les especificacions de la clàusula 29

PUNTUACIÓ OBTINGUDA PER L'OFERTA TÈCNICA DEL LOT 1

28,00

4,00

6,00

7,00

3,50

0,00

37,50

11,00
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Clàusula 20, amb les especificacions de la clàusula 29

CRITERIS DE VALORACIÓ NO QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT
(Fins a 35 punts)

1. Per la memòria tècnica: de 0 a 15 punts
Respecte a les memòries tècniques, es valorarà la completesa i el grau de detall de
l’explicació dels paràmetres i les característiques tècniques dels equips i sistemes i tota la
informació requerida pel plec de prescripcions tècniques. També es valorarà el rigor en els
càlculs i la practicitat de la ubicació, els traçats i les mesures adoptades.
2. Pel pla executiu: de 0 a 10 punts
Respecte als plans executius, es valorarà la concreció en la descripció de totes les fases
d’execució del subministrament i de la instal∙lació, i llur adequació al que estableix el plec
de prescripcions tècniques, així com la practicitat del cronograma per a cada zona que
s’ha de climatitzar amb els nous equipaments. Es valorarà la concreció i l’adequació dels
diferents treballs que s’han de dur a terme i com s’integren en l’activitat habitual del
Parlament.
3. Pel pla de manteniment: de 0 a 10 punts
Respecte als plans de manteniment, es valora la bona proposta organitzativa i la
practicitat de les condicions d’execució del servei, i el detall en la descripció concreta de
les actuacions previstes sobre els equips. Es valorarà també la possibilitat que el servei
s’ofereixi tant en dies feiners com festius o fora de l’horari habitual, el tipus de personal
adscrit a l'execució del contracte i el detall en el sistema d’avisos d’imprevistos i el temps
de resposta.
PUNTUACIÓ TOTAL PER L'OFERTA TÈCNICA DEL LOT 2

Aquest document és una còpia idèntica a l’original signat.

AGEFRED, SL

Clàusules PCAP

PUNTUACIÓ OBTINGUDA PER L'OFERTA TÈCNICA DEL LOT 2

10,00

5,00

5,00

20,00
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