Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció de Serveis
Servei d’Obres
INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS CRITERIS DEPENDENTS DE JUDICI DE VALOR DE LES
PROPOSICIONS PRESENTADES PER A LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE
MANTENIMENT MULTI TÈCNIC I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE LES INSTAL·LACIONS DE
DIVERSES DEPENDÈNCIES I EDIFICIS ADSCRITS AL DEPARTAMENT DE CULTURA DISTRIBUÏTS EN 4
LOTS. Any 2022 (EXP. CU-2022-7)
Atesa la necessitat de contractar el servei de manteniment multi tècnic de les diferents dependències
del Departament de Cultura, va iniciar-se un procediment obert per adjudicar l’esmentat servei.
En data 15 de juliol de 2021 es va publicar el corresponent anunci de licitació, en el qual s’establia
com a data límit de presentació d’ofertes el dia 30 de setembre de 2021 a les 12 hores.
Les empreses presentades en termini i admeses han estat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ILERFRED SL
VEOLIA (VEOLIA SERVEIS CATALUNYA S.A.U.)
NERGY (NERGY GLOBAL SERVICE S.L.)
GENERA QUATRO S.L.
FERROVIAL (FERROVIAL SERVICIOS S.A.U.)
ISTEM SLU
RUBATEC (SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC SA)
INGESAN (OHL SERVICIOS INGESAN S.A.)
EULEN S.A
KREUM-ARNÓ UTE
URBIA (URBIA INTERMEDIACION INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.)
CONSTRAULA (CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU)
COMSA (COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT S.A.U)
SORIGUÉ (AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA S.L.U.)

Aquestes han presentat oferta als següents lots:
Lot 1. Barcelona
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FERROVIAL
RUBATEC
NERGY
GENERA QUATRO
INGESAN
EULEN
URBIA
CONSTRAULA
COMSA

Lot 2. Girona
•

VEOLIA
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•
•
•
•

GENERA QUATRO
INGESAN
URBIA
COMSA

Lot 3. Lleida
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ILERFRED
NERGY
INGESAN
GENERA QUATRO
EULEN
KREUM-ARNÓ
URBIA
COMSA UTE MHA
SORIGUÉ

Lot 4. Tarragona
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VEOLIA
GENERA QUATRO
FERROVIAL
ISTEM
INGESAN
EULEN
KREUM-ARNÓ
URBIA
COMSA
SORIGUÉ

Els criteris de valoració de les ofertes presentades en aquest procés de contractació tenen la següent
distribució de punts d’acord a l’Annex III. Criteris de Valoració per lot:
CRITERIS DE VALORACIÓ SUBJECTIVA (sobre B)

45 PUNTS

AVÍS IMPORTANT:
Els licitadors hauran de concretar les seves propostes en un resum executiu que en cap cas
podrà tenir una extensió superior a les 15 pàgines DIN A-4 per 1 cara, per a cada lot.
Únicament seran valorades les propostes incloses en aquest resum executiu i fins a la extensió
especificada. Tot allò que superi les 15 cares DIN A-4, no es tindrà en compte.
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A.OFERTA TÈCNICA

màxim 30 PUNTS

A.1 - Mitjans humans ................................................................................. màxim 15 PUNTS
Es puntuarà, d’acord als mínims establerts en el plec, la proposta de mitjans humans a
dedicar al contracte tenint en compte la idoneïtat dels perfils professionals següents::
a)
b)
c)
d)
e)

Responsable del Contracte (fins a 1 punts)
Cap de Manteniment
(fins a 2 punts)
Equip Intervenció (fins a 2 punts)
Gestor energètic (fins a 5 punts)
Gestor GMAO
(fins a 5 punts)

Per valorar la idoneïtat de la proposta de cadascun dels mitjans humans requerits, únicament
es valorarà el que es demana a continuació:
-

nombre de treballadors assignats
titulació acadèmica, formació i/o carnets professionals
acreditar capacitat de gestió en activitats similars
anys d’experiència en el perfil professional requerit
jornada de dedicació (quan no sigui jornada complerta i dedicació exclusiva)

Pel que fa a les propostes que presentin una proposta de mitjans humans amb
característiques superiors als mínims establerts en el plec, únicament es valoraran aquelles
que aportin valor al contracte, expressat en termes de necessitat i eficiència.

A.2 - Proposta organitzativa intervencions urgents ...................................... màxim 5 PUNTS
S’aportarà, atenent a les característiques dels edificis de cadascun dels lots, la proposta del
dispositiu organitzatiu i la capacitat de resposta per a les intervencions urgents. Caldrà
especificar obligatòriament la proposta seguint els següents apartats:
a) Dispositiu organitzatiu i la capacitat de resposta de les intervencions urgents dins dels
horaris de presència establerts en els edificis. (fins a 1 punt)
b) Dispositiu organitzatiu i la capacitat de resposta de les intervencions urgents fora dels
horaris de presència establerts en els edificis. (nit, caps de setmana, festius...) (fins a
1,5 punt)
c) Justificació de la capacitat de resposta per poder atendre avaries urgents en maquinari
de climatització amb l’assistència del SAT del propi fabricant i complir amb els terminis
establerts pel Plec de prescripcions tècniques. (fins a 1,5 punt)
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d) Dispositiu organitzatiu de la CRA 24h i Servei d’Acuda proposat per atendre avisos
d’alarmes, incloent nombre d’efectius destinats, temps màxim de resposta i arribada a
l’edifici
(fins a 1 punt)
Es valorarà l’adequació i coherència de les propostes i es puntuaran tenint en compte el que
es demana en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i les millores que representa.
Únicament es valorarà aquella informació que correspongui al que es demana en els apartats
a) b) c) i d).

A.3 - Comprovació i Actualització de l’Inventari ............................................ màxim 5 PUNTS
En relació als treballs que queden definits en el punt 8.5 del plec de prescripcions tècniques
per a la revisió, comprovació i actualització de l’actual inventari introduït al GEMIS.
S’aportarà la proposta de millora del procediment per la realització d’aquests treballs.
Caldrà especificar obligatòriament la proposta seguint els següents apartats:
a) Procediment de treball i sistema de seguiment i control de la realització de les tasques
(fins a 1 punt)
b) Nombre de mitjans humans i si es tracta de recursos humans addicionals als obligatoris
definits en el punt 7.1 del plec tècnic (fins a 1 punt)
c) Titulació acadèmica o formació del personal addicional assignat (fins a 0,5 punt)
d) Jornada de dedicació del personal addicional assignat. (fins a 1 punt)
e) Acreditar formació i experiència del licitador en programes de Gestió de Manteniment
Assistit per Ordinador (GMAO) (fins a 0,5 punt)
f) Acreditar formació i experiència del licitador en el programa GeMiS (Gestió de
Manteniment i Serveis) del desenvolupador Fama Systems, i que és propietat del
Departament de Cultura. (fins a 1 punt)
Es valorarà l’adequació i coherència de la proposta i es puntuarà tenint en compte el que es
demana en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i les millores que representa.
Únicament es valorarà aquella informació que correspongui al que es demana en els apartats
a) b) c) d) e) i f).

A.4 - Elaboració del Pla Executiu de Conservació i Manteniment .................. màxim 5 PUNTS
En relació als treballs que queden definits en el punt 8.5 del plec de prescripcions tècniques
per a la revisió, comprovació i actualització de l’actual Pla Executiu de Conservació i
Manteniment (PEM) introduït al GEMIS
S’aportarà la proposta de millora del procediment per la realització d’aquests treballs.
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Caldrà especificar obligatòriament la proposta seguint els següents apartats:
a) Procediment de treball i sistema de seguiment i control de la realització de les tasques.
(fins a 1 punt)
b) Nombre de mitjans humans i si es tracta de recursos humans addicionals als obligatoris
definits en el punt 7.1 del plec tècnic (fins a 1 punt)
c) Titulació acadèmica o formació del personal addicional assignat (fins a 0,5 punt)
d) Jornada de dedicació del personal addicional assignat. (fins a 1 punt)
e) Acreditar formació i experiència del licitador en programes de Gestió de Manteniment
Assistit per Ordinador (GMAO) (fins a 0,5 punt)
f) Acreditar formació i experiència del licitador en el programa GeMiS (Gestió de
Manteniment i Serveis) del desenvolupador Fama Systems, i que és propietat del
Departament de Cultura. (fins a 1 punt)
Es valorarà l’adequació i coherència de la proposta i es puntuarà tenint en compte el que es
demana en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i les millores que representa.
Únicament es valorarà aquella informació que correspongui al que es demana en els apartats
a) b) c) d) e) i f).
B.PROPOSTES DE MILLORA EN ELS EDIFICIS O INSTAL·LACIONS

màxim 15 PUNTS

B.1 - Auditories energètiques dels edificis .. ............................................. ...màxim 10 PUNTS
Consistent en ampliació del mínim a realitzar d’una auditoria energètica de cada Lot
establert en el plec de prescripcions tècniques del contracte.
Caldrà especificar obligatòriament la proposta seguint els següents apartats:
a) Proposta del procediment de la realització de les auditories. (fins a 1,5 punts)
b) Apartats que conformaran l’auditoria i documentació detallada que es lliurarà. (fins a 3
punts)
c) Termini de realització dels treballs i lliurament de les auditories. (fins a 1,5 punts)
d) Identificar els edificis de cada lot dels que es proposa realitzar les auditories, incloent
l’edifici que s’ha de realitzar de forma obligatòria d’acord amb el plec tècnic. (fins a 4
punts)
Únicament es valorarà aquella informació que correspongui al que es demana en els apartats
a) b) c) i d)
Les propostes que no especifiquin algun apartat es valoraran amb zero punts en el
corresponent apartat.
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B.2 - Estudis d’implantació d’energia fotovoltaica en els edificis ................... ...màx. 5 PUNTS
Consistent en la realització d’estudis per a la implantació d’energia fotovoltaica
d’autoconsum en un edifici de cada Lot que decideixi el servei d’Obres.
Caldrà especificar obligatòriament la proposta seguint els següents apartats:
a) Proposta del procediment de la realització de l’estudi. (fins a 1 punts)
b) Documentació detallada i apartats que contindrà l’estudi. (fins a 3 punts)
c) Termini de realització dels treballs i lliurament. (fins a 1 punts)
Únicament es valorarà aquella informació que correspongui al que es demana en els apartats
a) b) i c)
Les propostes que no especifiquin algun apartat es valoraran amb zero punts en el
corresponent apartat.
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LOT 1. BARCELONA

A. OFERTA TÈCNICA

màxim 45 PUNTS

A.1 Mitjans humans ............................................................................................. màxim 15 PUNTS
Es puntuen les propostes de mitjans humans tenint en compte la idoneïtat dels perfils professionals
d’acord als mínims establerts en el plec. Es valora la titulació acadèmica o formació dels mitjans
humans, el nombre de treballadors, la jornada de dedicació, el grup professional i els anys
d’experiència.
Únicament s’han valorat les propostes de mitjans humans superiors als mínims establerts en el plec
si aporten valor al contracte, expressat en termes de necessitat i eficiència.
•

Responsable del Contracte (fins a 1 punt)

Per valorar la idoneïtat d’aquest perfil professional s’ha tingut en compte, de major a menor
importància, les següents característiques demanades: anys d’experiència, formació que aporta
valor al contracte, capacitat de gestió en activitats similars , titulació acadèmica i jornada de
dedicació.
FERROVIAL proposa a un enginyer tècnic amb 20 anys d’experiència amb una dedicació al
contracte del 50% de la seva jornada. Aporta formació i estudis complementaris de adequats pel
contracte, i acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,77 punts.
RUBATEC proposa a un enginyer amb 5 anys d’experiència amb una dedicació al contracte del
25% de la seva jornada. Aporta formació i estudis complementaris adequats al contracte. També
acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,61 punts.
NERGY proposa a un enginyer tècnic amb 15 anys d’experiència amb una dedicació al contracte
del 35% de la seva jornada. Aporta formació i estudis complementaris de molt valor pel
contracte, i acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,77 punts.
GENERA QUATRO proposa a un enginyer amb 10 anys d’experiència amb una dedicació al
contracte del 50% de la seva jornada. No aporta formació i estudis complementaris. Acredita
capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,62 punts.
INGESAN proposa a un enginyer tècnic amb 14 anys d’experiència amb una dedicació al contracte
del 50% de la seva jornada. No aporta formació ni estudis complementaris, però sí que acredita
capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,58 punts.
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EULEN proposa a un enginyer tècnic amb 10 anys d’experiència amb una dedicació al contracte
del 40% de la seva jornada. Aporta formació i estudis complementaris de poc valor al contracte i
no acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,35 punts.
URBIA proposa a un enginyer amb 14 anys d’experiència amb una dedicació al contracte del 75%
de la seva jornada. Aporta formació i estudis complementaris de molt valor pel contracte, però
no acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,71 punts.
CONSTRAULA proposa a un enginyer tècnic amb 7 anys d’experiència amb una dedicació al
contracte del 30% de la seva jornada. Aporta formació i estudis complementaris adequats pel
contracte i acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,55 punts.
COMSA no especifica la titulació, la formació, capacitat de gestió ni la dedicació, però assegura
que complirà amb el plec tècnic. Es valora en 0,23 punts.
•

Cap de manteniment (fins a 2 punts)

Per valorar la idoneïtat d’aquest perfil professional s’ha tingut en compte, de major a menor
importància, les següents característiques demanades: anys d’experiència, formació i carnets
professionals que aportin valor al contracte, capacitat de gestió en activitats similars i titulació
acadèmica.
FERROVIAL proposa a un titulat en FPII amb 24 anys d’experiència amb formació i estudis
complementaris que aporten molt valor al contracte i que disposa de 6 carnets professionals
d’instal·lador. També acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,95 punts.
RUBATEC proposa a un titulat en FPII amb 19 anys d’experiència, però no especifica formació ni
estudis complementaris. Disposa de 5 carnets professionals d’instal·lador i acredita capacitat de
gestió en activitats similars. Es valora en 1,44 punts.
NERGY proposa a un titulat en FPII amb 15 anys d’experiència amb formació i estudis
complementaris que aporten valor al contracte i que disposa de 1 carnet professional
d’instal·lador. També acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,35 punts.
GENERA QUATRO proposa subrogar a l’actual cap de manteniment i en cas que el treballador no
es exercís aquest dret, es cobriria amb un perfil que complís els mínims establerts en el plec. No
proposa un candidat alternatiu per poder valorar en cas de no exercir el dret de subrogació. Es
valora en 0,43 punts.
INGESAN proposa a un titulat en CFGS amb 15 anys d’experiència, sense especificar estudis
complementaris ni carnets professionals d’instal·lador. Tanmateix acredita capacitat de gestió en
activitats similars. Es valora en 0,95 punts.
EULEN es compromet a subrogar a l’actual cap de manteniment i en cas que el treballador no es
exercís aquest dret estableix uns mínims per complir amb el que es demana en el plec. No
proposa un candidat alternatiu per poder valorar en cas de no exercir el dret de subrogació. Es
valora en 0,43 punts.
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URBIA proposa a un titulat en FPII amb 26 anys d’experiència amb formació i estudis
complementaris que aporten valor al contracte, però no especifica que disposa de cap carnet
professional d’instal·lador. Acredita poca capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en
1,30 punts.
CONSTRAULA proposa subrogar a l’actual cap de manteniment i en cas que el treballador no es
exercís aquest dret, es cobriria amb un perfil que complís els mínims establerts en el plec. No
proposa un candidat alternatiu per poder valorar en cas de no exercir el dret de subrogació. Es
valora en 0,43 punts.
COMSA proposa a un titulat en FPII amb 10 anys d’experiència, però no especifica formació ni
estudis complementaris, ni carnets professionals d’instal·lador. Tampoc acredita capacitat de
gestió en activitats similars. Es valora en 0,43 punts.
•

Equip d’Intervenció (fins a 2 punts)

Per valorar la idoneïtat d’aquest perfil professional s’ha tingut en compte, de major a menor
importància, les següents característiques demanades: formació i carnets professionals que
aportin valor al contracte, anys d’experiència, capacitat de gestió en activitats similars, titulació
acadèmica i altres aspectes de valor pel contracte.
FERROVIAL proposa un equip de set treballadors amb titulació en FPII o equivalent amb una
mitjana de 29 anys d’experiència de tots els seus components, amb formació i estudis
complementaris que aporten molt valor pel contracte i que disposa de tots els carnets
professionals d’instal·lador, menys de PCI. També acredita capacitat de gestió en activitats
similars i el suport en general d’un equip extern . Es valora en 1,80 punts.
RUBATEC proposa un equip de set treballadors amb titulació en FPI, FPII o equivalent amb una
mitjana de 10 anys d’experiència de tots els seus components, sense acreditar formació ni
estudis complementaris, i que disposa de tots els carnets professionals d’instal·lador. També
acredita capacitat de gestió en activitats similars i el suport molt detallat d’un equip extern. Es
valora en 1,53 punts.
NERGY proposa un equip de set treballadors amb titulació en FPI, FPII o equivalent amb una
mitjana de 12 anys d’experiència de tots els seus components, amb formació i estudis
complementaris de poc valor pel contracte i que disposa de tots els carnets professionals
d’instal·lador. També acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,46 punts.
GENERA QUATRO proposa subrogar a l’actual equip d’intervenció i en cas que el treballador no
es exercís aquest dret, es cobriria amb un perfil que complís els mínims establerts en el plec. No
proposa un candidats alternatius per poder valorar en cas de no exercir el dret de subrogació.
Finalment acredita el suport en general d’un equip extern . Es valora en 1,17 punts.
INGESAN proposa un equip de set treballadors amb titulació en FPI, FPII o equivalent amb una
mitjana de 12 anys d’experiència de tots els seus components, sense aportar formació i estudis
complementaris i que disposa de tots els carnets professionals d’instal·lador, menys de PCI.
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També acredita capacitat de gestió en activitats similars i el suport de l’equip d’oficina tècnica .
Es valora en 1,36 punts.
EULEN proposa subrogar un equip de set treballadors amb titulació en FPII o equivalent amb una
mitjana de 5 anys d’experiència de tots els seus components, sense detallar formació i estudis
complementaris i que disposa de tots els carnets professionals d’instal·lador. No acredita
capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,07 punts.
URBIA proposa un equip de set treballadors amb titulació en FPI, FPII o equivalent amb una
mitjana de 26 anys d’experiència de tots els seus components, amb formació i estudis
complementaris que aporten valor pel contracte i que disposa de tots els carnets professionals
d’instal·lador, menys de PCI. També acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora
en 1,52 punts.
CONSTRAULA proposa subrogar a l’actual equip d’intervenció i en cas que el treballador no es
exercís aquest dret, es cobriria amb un perfil que complís els mínims establerts en el plec. No
proposa un candidats alternatius per poder valorar en cas de no exercir el dret de subrogació. Es
valora en 1,07 punts.
COMSA proposa un equip de set treballadors amb titulació en FPII o equivalent amb una mitjana
de 5 anys d’experiència de tots els seus components amb formació i estudis complementaris que
aporten valor pel contracte i que disposa de tots els carnets professionals d’instal·lador. No
acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,27 punts.
•

Gestor energètic (fins a 5 punts)

Per valorar la idoneïtat d’aquest perfil professional s’ha tingut en compte, de major a menor
importància, les següents característiques demanades: jornada de dedicació, formació que aporta
valor al contracte, anys d’experiència, capacitat de gestió en activitats similars i titulació
acadèmica
FERROVIAL proposa a un arquitecte i arquitecte tècnic i titulat Certified Measurement and
Verification Professional (CMVP) i Acreditació professional LEED, amb 5 anys d’experiència i amb
una dedicació al contracte del 30% de la seva jornada. Aporta formació i estudis complementaris
de molt valor al contracte i també acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en
3,43 punts.
RUBATEC proposa a un enginyer superior, amb màster en Eficiència Energètica. Disposa de 5 anys
d’experiència i tindrà una dedicació al contracte del 25% de la seva jornada. Aporta formació
complementaria de poc valor per la plaça de gestor, però acredita capacitat de gestió en
activitats similars. Es valora en 2,73 punts.
NERGY proposa a un enginyer tècnic, però no acredita titulació professional en l’àmbit de la
Gestió Energètica. Disposa de 10 anys d’experiència i tindrà una dedicació al contracte del 20%
de la seva jornada. Aporta formació complementaria de poc valor per la plaça de gestor i acredita
poca capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en1,65 punts.
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GENERA QUATRO proposa a un enginyer tècnic amb màster en Eficiència Energètica. Disposa de
10 anys d’experiència i tindrà una dedicació al contracte del 50% de la seva jornada. No
especifica formació complementaria, però acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es
valora en 3,75 punts.
INGESAN proposa a un enginyer tècnic especialista en Eficiència Energètica. Disposa de 22 anys
d’experiència i tindrà una dedicació al contracte del 20% de la seva jornada. Aporta formació
complementaria de poc valor per la plaça de gestor, però acredita capacitat de gestió en
activitats similars. Es valora en 3,30 punts.
EULEN proposa a un enginyer tècnic i titulat Certified Measurement and Verification Professional
(CMVP), amb 18 anys d’experiència i amb una dedicació al contracte del 20% de la seva jornada.
No especifica formació i estudis complementaris ni acredita capacitat de gestió en activitats
similars. Es valora en 2,62 punts.
URBIA proposa a un enginyer tècnic i titulat Certified Measurement and Verification Professional
(CMVP). Disposa de 20 anys d’experiència i tindrà una dedicació al contracte del 40% de la seva
jornada. Aporta formació complementaria de força valor per la plaça de gestor, però acredita
capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 3,31 punts.
COMSA proposa a un tècnic de grau mig, però no acredita titulació professional en l’àmbit de la
Gestió Energètica. Disposa de 5 anys d’experiència i tindrà una dedicació al contracte del 20% de
la seva jornada. No acredita formació complementaria de valor per la plaça, però sí capacitat de
gestió en activitats similars. Es valora en 2,13 punts.
•

Gestor GMAO (fins a 5 punts)

Per valorar la idoneïtat d’aquest perfil professional s’ha tingut en compte, de major a menor
importància, les següents característiques demanades: jornada de dedicació, formació que aporta
valor al contracte, capacitat de gestió en activitats similars, anys d’experiència en GMAO i
titulació acadèmica.
FERROVIAL proposa a un enginyer amb anys d’experiència però no específica en GMAO i amb
una dedicació al contracte del 50% de la seva jornada. No aporta formació i estudis
complementaris de valor al contracte i acredita poca capacitat de gestió en activitats similars. Es
valora en 2,80 punts.
RUBATEC proposa a un titulat en FPII amb 10 anys d’experiència en GMAO i amb una dedicació al
contracte del 25% de la seva jornada. No aporta formació i estudis complementaris de valor al
contracte i acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 2,66 punts.
NERGY proposa a un enginyer tècnic amb 14 anys d’experiència en GMAO i amb una dedicació al
contracte del 10% de la seva jornada. No aporta formació i estudis complementaris de valor al
contracte i acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 2,30 punts.
GENERA QUATRO proposa a un tècnic de CFGS amb 5 anys d’experiència en GMAO i amb una
dedicació al contracte del 50% de la seva jornada. No aporta formació ni estudis complementaris
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de valor al contracte i tampoc acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 2,48
punts.
INGESAN proposa a un titulat en FPI administratiu amb 8 anys d’experiència en GMAO i amb una
dedicació al contracte del 20% de la seva jornada. No aporta formació i estudis complementaris
de valor al contracte i acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 2,29 punts.
EULEN proposa a un titulat en FPII amb 5 anys d’experiència en GMAO i amb una dedicació al
contracte del 20% de la seva jornada. Aporta formació i estudis complementaris de valor al
contracte, però no acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,78 punts.
URBIA proposa a un titulat en FPII amb 12 anys d’experiència en GMAO i amb una dedicació al
contracte del 20% de la seva jornada. Aporta formació i estudis complementaris de valor al
contracte i acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 3,03 punts.
CONSTRAULA proposa a un titulat tècnic amb 7 anys d’experiència en GMAO i amb una dedicació
al contracte del 30% de la seva jornada. No aporta formació i estudis complementaris ,però
acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 2,85 punts.
COMSA proposa a un enginyer informàtic amb 10 anys d’experiència en GMAO i amb una
dedicació al contracte del 50% de la seva jornada. No aporta formació i estudis complementaris
però acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 3,86 punts.

A.2 - Proposta organitzativa i planificació del servei .............................................. màxim 5 PUNTS
Es puntuen les propostes presentades segon l’adequació i coherència de les mateixes al que es
demana en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i les millors que representa. Es valora tots
els aspectes que es demana detallar:
a) Dispositiu organitzatiu i la capacitat de resposta de les intervencions urgents dins dels
horaris de presència establerts en els edificis. (fins a 1 punt)
FERROVIAL proposa un dispositiu molt coherent i adequat amb un pla de contingències.
Detalla l’equip de suport tècnic. Millora el temps de resposta i resolució establert en el Plec
Tècnic. Es valora en 1 punt.
RUBATEC proposa un dispositiu coherent i adequat. Detalla l’equip de suport tècnic. Millora
el temps de resposta establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,75 punts.
NERGY proposa un dispositiu detallat i força coherent i adequat. Millora el temps de resposta
establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,75 punts.
GENERA QUATRO proposa un dispositiu molt esquemàtic que és coherent i adequat. Millora
el temps de resposta i resolució establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,50 punts.
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INGESAN proposa un dispositiu organitzatiu que no es adequat amb el plantejat en el plec
tècnic. Millora el temps de resposta establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,10 punts.
EULEN proposa un dispositiu organitzatiu genèric que és coherent. Es valora en 0,25 punts.
URBIA proposa un dispositiu simple que és coherent i adequat. Millora el temps de resposta i
resolució establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,50 punts.
CONSTRAULA proposa un dispositiu força coherent i adequat. Millora el temps de resposta i
resolució establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,75 punts.
COMSA proposa un dispositiu organitzatiu genèric que és coherent. Es valora en 0,25 punts.
b) Dispositiu organitzatiu i la capacitat de resposta de les intervencions urgents fora dels
horaris de presència establerts en els edificis. (nit, caps de setmana, festius...) (fins a 1,5
punts)
FERROVIAL proposa un dispositiu molt coherent i adequat amb suport unitats itinerants
especialitzades i incloent diverses millores respecte el demanat en el plec tècnic ( SATs, SAIs,
magatzem material estoc). Millora el temps de resposta i resolució establert en el Plec
Tècnic. Es valora en 1,5 punts.
RUBATEC proposa un dispositiu coherent i adequat. Millora el temps de resposta i resolució
establert en el Plec Tècnic. Es valora en 1 punt.
NERGY proposa un dispositiu força coherent i adequat. Es valora en 0,75 punts.
GENERA QUATRO proposa un dispositiu esquemàtic que és força coherent i adequat. Millora
el temps de resposta i resolució establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,75 punts.
INGESAN proposa un dispositiu organitzatiu adequat amb el plantejat en el plec tècnic. Es
valora en 0,50 punts.
EULEN proposa un dispositiu organitzatiu adequat amb el plantejat en el plec tècnic. Es
valora en 0,50 punts.
URBIA proposa un dispositiu simple que és coherent i adequat. Millora el temps de resposta i
resolució establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,75 punts.
CONSTRAULA proposa un dispositiu força coherent i adequat amb unitats de suport. Millora
el temps de resposta establert en el Plec Tècnic. Es valora en 1,00 punts.
COMSA proposa un dispositiu força coherent i adequat amb unitats de suport. Millora el
temps de resposta establert en el Plec Tècnic. Es valora en 1,00 punts.
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c) Justificació de la capacitat de resposta per poder atendre avaries urgents en maquinari de
climatització amb l’assistència del SAT del propi fabricant i complir amb els terminis
establerts pel Plec de prescripcions tècniques. (fins a 1,5 punt)
FERROVIAL, RUBATEC, INGESAN justifiquen correctament i de forma documental la capacitat
de resposta en el temps màxim de 24h, establert en el plec. Es valora en 1,5 punts.
NERGY, GENERA QUATRO i EULEN no justifiquen suficientment la capacitat de resposta en el
temps màxim de 24h, establert en el plec tècnic. Es valora en 0,5 punts.
URBIA, CONSTRAULA i COMSA justifiquen correctament la capacitat de resposta en el temps
màxim de 24h, establert en el plec. Es valora en 1,25 punts.
d) Dispositiu organitzatiu de la CRA 24h i Servei d’Acuda proposat per atendre avisos
d’alarmes, incloent nombre d’efectius destinats, temps màxim de resposta i arribada a
l’edifici (fins a 1 punt)
FERROVIAL, EULEN i CONSTRAULA proposen un dispositiu molt coherent i adequat, destinant
a 2 efectius i amb un temps màxim de resposta i arribada a l’edifici de 30 minuts. Es valora
en 0,75 punts.
RUBATEC proposa un dispositiu que no és coherent i adequat al que es demana. Es valora en
0 punts.
NERGY i GENERA QUATRO no especificquen cap dispositiu, però destinaran a 2 efectius i
estableixen un temps màxim de resposta i arribada a l’edifici de 30 minuts. Es valora en 0,50
punts.
INGESAN, URBIA i COMSA proposen un dispositiu coherent i adequat, destinant a 2 efectius i
amb un temps màxim de resposta i arribada a l’edifici de 30 minuts. Es valora en 0,65 punts.
A.3 - Comprovació i Actualització de l’Inventari ...................................................... màxim 5 PUNTS
Es puntuen les propostes de treballs de Comprovació i Actualització de l’Inventari actualment
introduït al GEMIS tenint en compte l’adequació al que es demana en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars i les millors que representa. Es valora tots els aspectes que es demana detallar:
-

Procediment de treball i sistema de seguiment i control de la realització de les tasques.
Nombre de mitjans humans i si es tracta de recursos humans addicionals als obligatoris
definits en el punt 7.1 del plec tècnic.
Titulació acadèmica o formació del personal addicional assignat.
Jornada de dedicació del personal addicional assignat.
Acreditar formació i experiència del licitador en programes de Gestió de Manteniment
Assistit per Ordinador (GMAO).
Acreditar formació i experiència del licitador en el programa GeMIS del desenvolupador
Fama Systems, i que és propietat del Departament de Cultura.
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FERROVIAL SERVICIOS
• Presenta un procediment de treball detallat coincidint amb el que diu el PPT i detalla un sistema
de control setmanal i la convocatòria d’una reunió presencial pel seguiment dels treballs.
• Assigna quatre treballadors addicionals format per dos oficials 1ª amb formació FP II
d’electricitat i electrònica, un tècnic de projectes en l’equip de posta en marxa amb formació
amb tècnic superior en desenvolupament d’aplicacions informàtiques i un tècnic de projectes de
suport amb grau en Enginyeria Marítima.
• La dedicació total del personal addicional és de 200 hores.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO i també específicament en el programa
GeMIS del Departament de Cultura.
• Es valora en 4,63 punts.
RUBATEC
• Presenta un procediment de treball detallat coincidint amb el que diu el PPT, però no es detalla
cap sistema seguiment i control dels treballs.
• Assigna dos treballadors addicionals format per dos oficials 1ª amb formació FP d’electricitat i
polivalent multitècnic.
• No descriu la dedicació d’hores total del personal addicional.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO, però no acredita formació ni
experiència en el programa GeMIS del Departament de Cultura.
• Es valora en 2,63 punts.
NERGY GLOBAL SERVICE SL
• Presenta un procediment de treball general respecte amb el que diu el PPT i no detalla cap
sistema de seguiment i control dels treballs.
• Assigna dos treballadors addicionals format per un gestor GMAO amb una formació d’enginyer
tècnic i un administratiu amb formació FP II d’administració.
• La dedicació total del personal addicional és de 288 hores l’any.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO i també específicament en el programa
GeMIS del Departament de Cultura.
• Es valora en 2,58 punts.
GENERA FACILITY SERVICES
• No presenta un procediment de treball ni tampoc detalla cap sistema de seguiment i control
dels treballs.
• Assigna tres treballadors addicionals format per dos oficials 1ª amb formació FP II d’electricitat i
d’instal·lacions frigorífiques, i un tècnic d’oficina amb formació d’Enginyer Industrial.
• La dedicació total del personal addicional és de 240 hores.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO i també específicament en el programa
GeMIS del Departament de Cultura.
• Es valora en 3,75 punts.
INGESAN OHLA
• Presenta un procediment de treball general respecte amb el que diu el PPT i no detalla cap
sistema de seguiment i control dels treballs.
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•
•
•
•

Assigna tres treballadors addicionals format per tècnics d’oficina amb formació relacionades
amb l’administració i els recursos humans.
La dedicació total del personal addicional és de 264 hores.
Acredita formació i experiència en programes de GMAO i també específicament en el programa
GeMIS del Departament de Cultura.
Es valora en 3,33 punts.

EULEN MANTENIMIENTO
• No presenta un procediment de treball ni tampoc detalla cap sistema de seguiment i control
dels treballs.
• Assigna dos treballadors addicionals format per dos oficials 1ª amb formació FP I sense
especificar l’especialitat.
• La dedicació total del personal addicional és de 320 hores.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO, però no acredita formació ni
experiència en el programa GeMIS del Departament de Cultura.
• Es valora en 2,50 punts.
URBIA SERVICES
• No presenta un procediment de treball ni tampoc detalla cap sistema de seguiment i control
dels treballs.
• Assigna dos treballadors addicionals format per dos oficials 1ª amb formació FP I de
manteniment d’edificis i d’electrotècnica.
• La dedicació total del personal addicional és de 160 hores.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO, però no acredita formació ni
experiència en el programa GeMIS del Departament de Cultura.
• Es valora en 2,00 punts.
CONSTRAULA
• Presenta un procediment de treball detallat coincidint amb el que diu el PPT sense especificar
terminis de realització, però no es detalla cap sistema seguiment i control dels treballs.
• Assigna tres treballadors addicionals format per dos oficials 1ª amb formació FP sense
especificar especialitat, i un tècnic d’oficina amb formació d’Enginyer Tècnic Industrial.
• La dedicació total del personal addicional és de 320 hores.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO, però no acredita formació ni
experiència en el programa GeMIS del Departament de Cultura.
• Es valora en 3,50 punts.
COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT SAU
• Presenta un procediment de treball detallat coincidint amb el que diu el PPT, però no es detalla
cap sistema seguiment i control dels treballs.
• Assigna dos treballadors addicionals format per un oficial 1ª amb formació FP II sense especificar
especialitat i un tècnic d’estudis i projectes amb formació d’Enginyer Tècnic Industrial.
• La dedicació total del personal addicional és de 80 hores.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO, però no acredita formació ni
experiència en el programa GeMIS del Departament de Cultura.
• Es valora en 2,75 punts.
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A.4 - Elaboració del Pla Executiu de Conservació i Manteniment ............................ màxim 5 PUNTS
Es puntuen les propostes dels treballs d’elaboració del Pla Executiu de Conservació i Manteniment
actualment introduït al GEMIS tenint en compte l’adequació al que es demana en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars i les millores que representa. Es valora tots els aspectes que es
demana detallar:
-

Procediment de treball i sistema de seguiment i control de la realització de les tasques.
Nombre de mitjans humans assignats i si és tracta de personal addicional a l’assignat al
contracte
Titulació acadèmica o formació del personal assignat
Jornada de dedicació del personal assignat.
Acreditar formació i experiència en programes de Gestió de Manteniment Assistit per
Ordinador (GMAO)
Acreditar formació i experiència en el programa GeMiS.

FERROVIAL
• Presenta un procediment de treball coincident al que diu el PPT. És valora positivament el nivell
de detall i compliment del PPT.
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, tres Oficials de 1ª (un FP II Electricitat, un FP II
Electricitat –Electrònic i un Tècnic en muntatge i Manteniment de instal·lacions de fred i calor)
un tècnic de suport tècnic/normatiu (Enginyeria Tècnica Industrial), un tècnic de projectes per la
posta en Marxa (Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques) i un gestor
GEMAO (Màster en Enginyeria Industrial. Grau en Enginyeria en tecnologies industrials (personal
adscrit al contracte).
• Els tres Oficials de 1ª els i assigna una dedicació de 240 hores en total. El tècnic de suport
tècnic/normatiu 40 hores i al tècnic de projectes i gestor GEMAO, 20 hores a cadascun.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO, específicament en els programes GIM i
PRISMA.
• Acredita formació i experiència en el programa GeMIS del Departament de Cultura
• Es valora en 4,40 punts
RUBATEC
• Presenta un procediment de treball on només es detalla la comprovació i actualització de
l’inventari del PPT.
• Cap referència en l’elaboració del Pla Executiu de Conservació i Manteniment, al Pla de
manteniment conductiu i cap altra consideració respecte el PEM
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, el Responsable de planificació i operacions
GMAO (tècnica FP I d’electrònica), dos oficials (un oficial amb formació FP I d’electricitat i un
Oficial de 1ª amb FP I d’electricitat i electrònica).
• Del personal assignat tindran una dedicació de 40 hores.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO, específicament en els programes
ManTest (certificats específics de formació), ROSMIMAN (acreditats com a partners) i Rubatec
Gestió (GMAO propi)
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•
•

En la documentació no s’acredita la formació ni l’experiència en el programa GeMIS del
Departament de Cultura, però es valora el compromís de realitzar la formació especifica per els
tècnics assignats al servei
Es valora en 2,40 punts

NERGY
• Presenta un procediment de treball on només es detalla la comprovació i actualització de
l’inventari del PPT, l’elaboració del Pla Executiu de Conservació i Manteniment i l’elaboració del
Pla de manteniment conductiu
• Cap altra consideració respecte el PEM
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, un Oficial de 1ª (formació FP I especialista)
• Es valora positivament la dedicació del personal addicional assignat amb un total de 170 hores
cada any de suport al servei
• Acredita formació i experiència en programa GMAO de JG
• Acredita formació del programa de GeMIS del Departament de Cultura, no queda acreditada
l’experiència.
• Es valora en 3,10 punts
GENERA QAUTRO
• En el procediment de treball detalla amb un exemple d’un edifici, sense explicació ni detall del
procediment de treball descrit al PPT
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, un Oficial de 1ª (formació FP I elèctric), i un
Tècnic ( Enginyer Industrial)
• Del personal assignat tindran una dedicació de 80 hores cadascuna, amb un total de 160 hores
• Acredita formació i experiència en programa GMAO, disposa d’un programa de GMAO propi,
GMAO Master Tools Web.
• Acredita experiència del programa de GeMIS del Departament de Cultura, no queda acreditada la
formació especifica.
• Es valora en 2,60 punts
INGESAN
• Presenta un procediment de treball coincident al que diu el PPT. És valora positivament el nivell
de detall i compliment del PPT.
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, adjunt al Cap de Servei (Tècnic Superior en
Gestió Comercial i Màrqueting, Tècnic Superior Administració i Finances) un Gestor de relacions
laborals (Llicenciada Sociologia i Relacions del treball), un suport administratiu (Tècnica
administratiu).
• Del personal assignat, la dedicació de l’Adjunt cap de servei, es del 20% de la jornada, del Gestor
de relacions laborals, es del 10 % de la jornada i del Suport administratiu del 25 % de la jornada.
• Acredita formació i experiència en programa GMAO, GIM – TCMAN Prodeman (Mantedif).
• Acredita experiència del programa de GeMIS del Departament de Cultura, no queda acreditada la
formació especifica.
• Es valora en 3,80 punts
EULEN
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•
•
•
•
•
•
•

Presenta un procediment de treball on es detalla la comprovació i actualització de l’inventari del
PPT, l’elaboració del Pla Executiu de Conservació i Manteniment i l’elaboració del Pla de
manteniment conductiu.
Cap altra consideració respecte el PEM
Assigna personal addicional al requerit en el PPT, la seva Oficina Tècnica, punt que es valora molt
positivament. On part dels tècnics assignats tenen formació, un enginyer Tècnic Industrial, un
enginyer de Camins i un delineant.
Del personal assignat, la dedicació de l’Oficina Tècnica és del 10 % de la jornada i 480 hores de
tècnics addicionals per actualització d’inventari, càrrega de dades, entre altres.
Acredita formació i experiència en programa GMAO, GIM – TCMAN
En la documentació no s’acredita la formació ni l’experiència en el programa GeMIS del
Departament de Cultura.
Es valora en 3,30 punts

URBIA
• Presenta un procediment de treball coincident al que diu el PPT. És valora positivament el nivell
de detall i compliment del PPT.
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, dos Oficials, (un professional de manteniment
d’edificacions i un FP I d’equip i instal·lacions electrotècniques)
• Del personal assignat, la dedicació, durant dues setmanes, un total de 80 hores cadascun, amb
un total de 160 hores.
• En la documentació no s’acredita la formació ni l’experiència en el programa GeMIS del
Departament de Cultura, però es valora el compromís de realitzar la formació especifica per els
tècnics assignats al servei
• Acredita formació i experiència en programa GMAO, GMAO-GIM de Tcmany GMAOROSMIMAN.
• Es valora en 3,40 punts
CONSTRAULA
• Presenta un procediment de treball on es detalla molt esquemàticament la comprovació i
actualització de l’inventari del PPT i l’elaboració del Pla Executiu de Conservació i Manteniment.
• Cap esmena en l’elaboració del Pla de manteniment conductiu ni cap altra consideració respecte
el PEM.
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, un gestor GMAO i un tècnic, sense especificar la
formació d’aquest.
• Del personal assignat, la dedicació, 40 hores cadascun, amb un total de 80 hores.
• Acredita formació i experiència en programa GMAO propi, "Constraula. CTMAN".
• En la documentació no s’acredita la formació ni l’experiència en el programa GeMIS del
Departament de Cultura.
• Es valora en 2,36 punts
COMSA SERVICE
• Presenta un procediment de treball coincident al que diu el PPT. És valora positivament el nivell
de detall i compliment del PPT.
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, un tècnic d’estudis i projectes de Departament
de l’Oficina tècnica (enginyer tècnic industrial), un encarregat, (FP II especialista) i un Oficial de 1ª
polivalent ( PF II)
Rambla de Santa Mònica, 8
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 00
Fax 933 16 28 68

Pàgina 19 de 81

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció de Serveis
Servei d’Obres
•
•
•
•

Del personal assignat, amb una dedicació d’una setmana, amb un total de 120 hores.
Acredita formació i experiència en programa GMAO propi, "IMAN”
En la documentació no s’acredita la formació ni l’experiència en el programa GeMIS del
Departament de Cultura, però es valora el compromís de realitzar la formació especifica per els
tècnics assignats al servei
Es valora en 3,30 punts

B. PROPOSTES DE MILLORA EN ELS EDIFICIS O INSTAL·LACIONS

màxim 15 PUNTS

B.1 – Auditories energètiques dels edificis..... ....................................................... màxim 10 PUNTS
Es puntuen les propostes de millora tenint en compte la documentació que es lliurarà pel que fa
cadascun dels aspectes demanats:
a)
b)
c)
d)

Proposta del procediment de la realització de les auditories. (fins a 1,5 punts)
Apartats que conformaran l’auditoria i documentació detallada que es lliurarà. (fins a 3 punts)
Termini de realització dels treballs i lliurament de les auditories. (fins a 1,5 punts)
Identificar els edificis de cada lot dels que es proposa realitzar les auditories, incloent l’edifici
que s’ha de realitzar de forma obligatòria d’acord amb el plec tècnic. (fins a 4 punts)

FERROVIAL SERVICIOS
• Presenta un procediment de realització de les auditories concret i detallat.
• Es presenta un llistat prou complert dels apartats de l’auditoria amb explicació aclaridora del
contingut de cadascun d’ells.
• Termini de realització dels treballs: Ferrovial presenta el millor termini de lliurament, de dos
mesos per als nou edificis proposats.
• Es faran les auditories energètiques a tots els edificis, que són: Edifici Banca, Arts Santa Mònica,
Palau Marc, Santa Madrona, Palau Moja, Arxiu Maragall, La Campana, Edifici Hospitalet i Arxiu
Nacional de Catalunya.
• Es valora positivament un bon detall en l’explicació, el tipus de procediment, termini d’entrega i
nombre d’auditories energètiques proposades.
• Es valora en 9,75 punts
RUBATEC
• RUBATEC fa una proposta amb un bon nivell explicatiu en la majoria dels conceptes.
• Es valora positivament el detall explicatiu de la majoria dels apartats que conformen l’auditoria,
tot i que penalitza el fet que no s’especifica l’apartat de les mesures de camp: energètiques, de
qualitat d’il·luminació, termografia, mesures de confort, etc. molt importants per a la realització
d’un correcte estudi.
• Termini de realització dels treballs: S’estima un termini de tres mesos per edifici, essent aquest
un termini molt llarg per l’execució i valorat en conseqüència.
• Es faran les auditories energètiques a tres dels edificis del Departament de Cultura: Palau Moja,
Edifici Hospitalet i Arxiu Nacional de Catalunya.
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El nivell de detall de RUBATEC és bo per al procediment, en general, però es penalitza la manca
d’explicació per a la presa de mesures reals, el nombre d’auditories proposades i els llargs
terminis de realització d’aquestes.
Es valora en 4,16 punts

NERGY
• La proposta de procediment de NERGY compta amb molt poc detall explicatiu.
• Els títols dels apartats de l’auditoria són molt generals, només s’enumeren i no es dona detall
del contingut d’aquests, amb el qual no se’n poden valorar la majoria dels conceptes.
• Termini de realització dels treballs: Es lliuraran les auditories dels tres edificis proposats en un
període màxim de quatre mesos.
• Es faran les auditories energètiques a tres dels edificis del Departament de Cultura: Arts Santa
Mònica, Arxiu Maragall i Edifici Hospitalet.
• La proposta de NERGY no es pot valorar en molts conceptes per la falta de detall, i en d’altres
minora la valoració pel llarg termini de realització dels treballs i les auditories proposades
respecte a d’altres empreses.
• Es valora en 2,10 punts
GENERA QUATRO
• La proposta de procediment de la realització de les auditories és molt explicativa, detallada,
correcte i complerta, cosa que es valora molt positivament.
• En quant als apartats que conformaran l’auditoria, només s’enumeren, però es llisten tots els
subtítols consistents en un exhaustiu llistat que contempla tots els requisits necessaris, i en
complementa la informació.
• Termini de realització dels treballs: Presenta el millor termini de lliurament, de dos mesos per
als nou edificis proposats.
• Es faran les auditories energètiques a tots els edificis, que són: Edifici Banca, Arts Santa Mònica,
Palau Marc, Santa Madrona, Palau Moja, Arxiu Maragall, La Campana, Edifici Hospitalet i Arxiu
Nacional de Catalunya.
• Es valora positivament un molt bon detall en l’explicació, el procediment, termini d’entrega i
nombre d’auditories energètiques proposades.
• Es valora en 10,00 punts
INGESAN
• INGESAN fa una proposta amb un breu nivell explicatiu, que no especifica alguns conceptes
importants.
• Es valora positivament el detall explicatiu d’alguns apartats de la seva proposta d’auditoria, tot i
que penalitza el fet que no s’especifiquen les tasques a realitzar per al recull de la informació
energètica del centre, per a un acurat estudi.
• Termini de realització dels treballs: S’estima un termini de dues setmanes de mitjana per edifici.
• Es faran les auditories energètiques a tots els edificis, que són: Edifici Banca, Arts Santa Mònica,
Palau Marc, Santa Madrona, Palau Moja, Arxiu Maragall, La Campana, Edifici Hospitalet i Arxiu
Nacional de Catalunya.
• El nivell de detall de INGESAN és insuficient per algun dels conceptes importants, però es valora
molt positivament el nombre d’edificis proposats i un correcte termini de realització de les
auditories.
• Es valora en 6,71 punts
Rambla de Santa Mònica, 8
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 00
Fax 933 16 28 68

Pàgina 21 de 81

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció de Serveis
Servei d’Obres

EULEN
• La proposta de EULEN es breu però especifica clarament tots els punts importants del seu
procediment de realització i amb bon raonament.
• En quant als apartats que conformen l’auditoria, aquests només s’enumeren i no són prou
explicatius de la informació que finalment es veurà reflectida al seu informe
• Termini de realització dels treballs: S’estima un termini de tres mesos per edifici, essent aquest
un termini molt llarg per l’execució i valorat en conseqüència.
• Es faran les auditories energètiques a dos dels edificis del Departament de Cultura: Arxiu
Nacional de Catalunya i Arts Santa Mòncia.
• El nivell de detall del procediment de EULEN és bo, però es penalitza el l’explicació dels apartats,
el nombre d’auditories proposades i els llargs terminis de realització d’aquestes.
• Es valora en 2,51 punts
URBIA
• Presenta un procediment de realització de les auditories concret, detallat I coherent.
• En quant als apartats que conformaran l’auditoria, s’enumeren, títols, subtítols i contingut,
essent un complert estudi amb bona especificació de contingut.
• Termini de realització dels treballs: El termini serà de 84 dies laborables pels nou edificis
proposats.
• Es faran les auditories energètiques a tots els edificis, que són: Edifici Banca, Arts Santa Mònica,
Palau Marc, Santa Madrona, Palau Moja, Arxiu Maragall, La Campana, Edifici Hospitalet i Arxiu
Nacional de Catalunya.
• Es valora positivament un bon detall en l’explicació del procediment, també del contingut dels
apartats, termini d’entrega raonable i nombre màxim d’auditories energètiques proposades.
• Es valora en 9,56 punts
CONSTRAULA
• Proposta de procediment coherent i que enumera tots els punts més importants per la
realització de les auditories.
• CONSTRAULA llista els apartats de les auditories d’una forma molt general i sense detallar-ne el
contingut, amb el qual no es pot valorar la major part del contingut de l’auditoria.
• Termini de realització dels treballs: S’estima un termini de cinc mesos per els quatre edificis
proposats.
• Es faran les auditories energètiques a quatre dels edificis del Departament de Cultura: Palau
Moja, Edifici Hospitalet, Arxiu Nacional de Catalunya i Edifici Banca.
• El nivell de detall de CONSTRAULA és correcte en quant a la proposta, però baixa la seva
valoració en l’explicació dels apartats de l’auditoria, el termini de realització i lliurament. El
nombre d’auditories proposades està per sota de la mitjana de les demés empreses.
• Es valora en 4,56 punts
COMSA
• Presenta un procediment de realització de les auditories prou concret i detallat.
• Es presenta un llistat molt complert dels apartats de l’auditoria amb explicació aclaridora del
contingut de cadascun d’ells, pel qual aconsegueix una molt bona puntuació en aquest apartat.
• Termini de realització dels treballs: Màxim tres mesos per als set edificis proposats.
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Es faran les auditories energètiques a set edificis, que són: Edifici Banca, Arts Santa Mònica,
Palau Marc, Santa Madrona, Palau Moja, Edifici Hospitalet i Arxiu Nacional de Catalunya.
Es valora positivament un bon detall en l’explicació, el tipus de procediment, baixant una mica la
valoració en quant a termini d’entrega i nombre d’auditories energètiques proposades.
Es valora en 8,42 punts

B.2 - Millora d’implantació d’energia fotovoltaica en els edificis ............................ màxim 5 PUNTS
Es puntuen les propostes de millora tenint en compte la documentació que es lliurarà pel que fa
cadascun dels aspectes demanats:
a)
b)
c)

Proposta del procediment de la realització de l’estudi. (fins a 1 punts)
Documentació detallada i apartats que contindrà l’estudi. (fins a 3 punts)
Termini de realització dels treballs i lliurament. (fins a 1 punts)

FERROVIAL SERVICIOS
• Presenta un procediment de realització de l’estudi d’energia fotovoltaica molt senzill i poc
detallat que es valora en conseqüència.
• Es presenta un llistat complert dels apartats de l’estudi amb explicació aclaridora del contingut
de cadascun d’ells, pel qual aconsegueix una bona puntuació.
• Termini de realització dels treballs: Ferrovial presenta el millor termini de lliurament, de dos dies
de mitjana.
• Es valora positivament un bon detall en l’explicació dels apartats, que contraresta el poc detall
del procediment. Màxima valoració en el termini d’entrega.
• Es valora en 3,80 punts
RUBATEC
• RUBATEC presenta una molt adient proposta de procediment per als seus estudis d’implantació
d’energia fotovoltaica, valorada amb la màxima puntuació de l’apartat.
• Es valora molt positivament el detall explicatiu dels apartats que conformaran els estudis, essent
coherents amb les necessitats a examinar.
• Termini de realització dels treballs: S’estima un termini de tres mesos, essent un termini molt
llarg per l’execució, respecte a la majoria d’empreses, i valorat en conseqüència.
• El nivell de detall de RUBATEC és molt bo, en general, però es penalitzen els llargs terminis de
realització d’aquestes.
• Es valora en 3,52 punts
NERGY
• La proposta de procediment de NERGY compta amb molt poc detall explicatiu.
• Els títols dels apartats de l’estudi no donen cap explicació de l’estat dels edificis, tant
constructivament, com energèticament, ni de les valoracions de la seva proposta, simulacions,
etc. Només especifiquen la instal·lació fotovoltaica proposada sense fer-ne cap estudi. Obté una
mala valoració en aquest apartat.
• No es diu termini de realització i lliurament dels estudis, amb el qual no es pot valorar.
• La proposta de NERGY no es pot valorar en la majoria dels conceptes per falta de detall.
• Es valora en 0,20 punts
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GENERA QUATRO
• La proposta de procediment en l’estudi d’implantació de l’energia fotovoltaica és prou
explicativa i complerta.
• En quant als apartats que conformen l’auditoria, aquests només s’enumeren i no són prou
explicatius de la informació que finalment es veurà reflectida al seu informe.
• Termini de realització dels treballs: S’estima un termini de dos mesos, essent aquest un termini
més llarg que altres empreses i valorat en conseqüència.
• Es valora positivament un correcte detall en l’explicació, tot i que minora la seva valoració en
quant als apartats i contingut, i el termini d’entrega.
• Es valora en 2,28 punts
INGESAN
• INGESAN fa una proposta ben detallada i clara del procediment a seguir.
• En quant als apartats que conformen l’estudi d’implantació d’energia fotovoltaica, són
suficients, però no massa explicatius de la informació que finalment es veurà reflectida al seu
informe.
• Termini de realització i lliurament dels treballs: S’estima un termini de cinc dies laborals,
proposta que està dins la mitjana de les demés empreses.
• El nivell de detall de INGESAN és suficient en quant a la proposta, pels concepte més importants
dels apartats i en quant a termini de realització.
• Es valora en 2,65 punts
EULEN
• En el cas de la proposta per implantació d'energia fotovoltaica als edificis de EULEN, hi ha un
bon nivell en quant a presa de dades, encara que no s'especifica suficientment la implantació
segons les propietats constructives, simulacions i anàlisis de propostes.
• En quant als apartats que conformen l’auditoria, aquests s’expliquen suficientment, sense ser
molt explicatius en cada punt.
• Termini de realització dels treballs: S’estima un termini de tres mesos, essent aquest el termini
més llarg respecte d’altres empreses i, per tant, minora la seva valoració.
• El nivell de detall del procediment de EULEN és suficient, però es penalitza el termini de
realització i lliurament.
• Es valora en 1,52 punts
URBIA
• URBIA presenta un procediment de realització de l’estudi d’implantació d’energia fotovoltaica
en els edificis ben detallat I coherent.
• S’enumeren els apartats que conformaran l’auditoria, els quals compten amb títols, subtítols i
contingut dels documents, sent l’estudi d’un molt bon nivell descriptiu.
• Termini de realització dels treballs: El termini serà de tres setmanes pels nou edificis proposats
per URBIA.
• Es valora positivament un molt bon detall en l’explicació del procediment, també del contingut
dels apartats i termini d’entrega molt bo.
• Es valora en 4,86 punts
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• CONSTRAULA fa una proposta de procediment de la realització de l’estudi d’implantació
d’energia fotovoltaica molt senzill, sense entrar en detall, però enumera els punts més
importants per la realització d’aquest.
• Els apartats de l’estudi són molt generals i no n’especifiquen suficientment el contingut.
• Termini de realització dels treballs: Es realitzaran durant el primer any, amb el qual és l’oferta
amb termini de lliurament més llarg, que es valora negativament.
• El nivell de detall de CONSTRAULA és, en general, baix, i la seva proposta en quant al termini de
realització i lliurament, molt alta.
• Es valora en 1,91 punts
COMSA
• La proposta de procediment de COMSA no entra en detall en l’explicació del procediment, cosa
que es puntua en conseqüència.
• En els apartats i documentació detallada de l’estudi d’implantació tampoc entren en detall, tot i
que s’enumeren els punts més importants i se’n descriu un estudi prou complert
• Termini de realització dels treballs: Una setmana, que respecte al resta de propostes queda una
mica per sota de la mitjana.
• En general és una proposta que amb un nivell de detall suficient en els punts més importants,
però manca informació. En quant als terminis de realització i lliurament, tot i ser una bona
proposta, hi ha empreses que han ofert millors terminis.
• Es valora en 2,69 punts
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LOT 2 . GIRONA

A. OFERTA TÈCNICA

màxim 30 PUNTS

A.1 Mitjans humans ............................................................................................. màxim 15 PUNTS
Es puntuen les propostes de mitjans humans tenint en compte la idoneïtat dels perfils professionals
d’acord als mínims establerts en el plec. Es valora la titulació acadèmica o formació dels mitjans
humans, el nombre de treballadors, la jornada de dedicació, el grup professional i els anys
d’experiència.
Únicament s’han valorat les propostes de mitjans humans superiors als mínims establerts en el plec
si aporten valor al contracte, expressat en termes de necessitat i eficiència.
•

Responsable del Contracte (fins a 1 punt)

Per valorar la idoneïtat d’aquest perfil professional s’ha tingut en compte, de major a menor
importància, les següents característiques demanades: anys d’experiència, formació que aporta
valor al contracte, capacitat de gestió en activitats similars , titulació acadèmica i jornada de
dedicació.
VEOLIA proposa a un enginyer tècnic amb 12 anys d’experiència amb una dedicació al contracte
del 50% de la seva jornada. Aporta formació i estudis complementaris de adequats pel contracte,
i acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,72 punts.
GENERA QUATRO proposa a un enginyer amb 10 anys d’experiència amb una dedicació al
contracte del 50% de la seva jornada. No aporta formació i estudis complementaris. Acredita
capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,68 punts.
INGESAN proposa a un enginyer tècnic amb 14 anys d’experiència amb una dedicació al contracte
del 50% de la seva jornada. No aporta formació ni estudis complementaris, però sí que acredita
capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,77 punts.
URBIA proposa a un enginyer amb 14 anys d’experiència amb una dedicació al contracte del 75%
de la seva jornada. Aporta formació i estudis complementaris de molt valor pel contracte, però
no acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,80 punts.
COMSA no especifica la titulació, la formació, capacitat de gestió ni la dedicació, però assegura
que complirà amb el plec tècnic. Es valora en 0,26 punts.
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•

Cap de manteniment (fins a 2 punts)

Per valorar la idoneïtat d’aquest perfil professional s’ha tingut en compte, de major a menor
importància, les següents característiques demanades: anys d’experiència, formació i carnets
professionals que aportin valor al contracte, capacitat de gestió en activitats similars i titulació
acadèmica.
VEOLIA proposa a un titulat en FPII amb 10 anys d’experiència amb formació i estudis
complementaris que aporten molt valor al contracte i que disposa de 1 carnet professional
d’instal·lador. També acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,29 punts.
GENERA QUATRO proposa a un titulat en FPII amb 25 anys d’experiència, sense especificar
formació i estudis complementaris, ni si disposa de carnets professionals d’instal·lador.
Tanmateix acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,07 punts.
INGESAN proposa a un titulat en CFGS amb 15 anys d’experiència, sense especificar estudis
complementaris ni carnets professionals d’instal·lador. Tanmateix acredita capacitat de gestió en
activitats similars. Es valora en 0,88 punts.
URBIA proposa a un titulat en FPII amb 32 anys d’experiència amb formació i estudis
complementaris que aporten poc valor al contracte, però que disposa de 6 carnets professionals
d’instal·lador. També acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,70 punts.
COMSA proposa a un titulat en FPII amb 10 anys d’experiència, però no especifica formació ni
estudis complementaris, ni carnets professionals d’instal·lador. Tampoc acredita capacitat de
gestió en activitats similars. Es valora en 0,39 punts.

•

Equip d’Intervenció (fins a 2 punts)

Per valorar la idoneïtat d’aquest perfil professional s’ha tingut en compte, de major a menor
importància, les següents característiques demanades: formació i carnets professionals que
aportin valor al contracte, anys d’experiència, capacitat de gestió en activitats similars, titulació
acadèmica i altres aspectes de valor pel contracte.
VEOLIA proposa un equip de tres treballadors amb titulació en FPII o equivalent amb una mitjana
de 5 anys d’experiència de tots els seus components, amb formació i estudis complementaris que
aporten molt valor pel contracte i que disposa de tots els carnets professionals d’instal·lador.
També acredita capacitat de gestió en activitats similars i disposa d’un equip de suport extern. Es
valora en 1,73 punts.
GENERA QUATRO proposa un equip de tres treballadors amb titulació en FPII o equivalent amb
una mitjana de 5 anys d’experiència de tots els seus components, sense aportar formació i
estudis complementaris i que disposa de tots els carnets professionals d’instal·lador. Es valora en
1,13 punts.
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INGESAN proposa un equip de tres treballadors amb titulació en FPI, FPII o equivalent amb una
mitjana de 13 anys d’experiència de tots els seus components, amb formació i estudis
complementaris que aporten poc valor al contracte i que disposa de tots els carnets professionals
d’instal·lador. També acredita capacitat de gestió en activitats similars i el suport de l’equip
d’oficina tècnica . Es valora en 1,76 punts.
URBIA proposa un equip de tres treballadors amb titulació en FPI, FPII o equivalent amb una
mitjana de 15 anys d’experiència de tots els seus components, amb formació i estudis
complementaris que aporten poc valor pel contracte i que disposa de tots els carnets
professionals d’instal·lador, menys de PCI. També acredita capacitat de gestió en activitats
similars. Es valora en 1,70 punts.
COMSA proposa un equip de tres treballadors amb titulació en FPII o equivalent amb una
mitjana de 5 anys d’experiència de tots els seus components amb formació i estudis
complementaris que aporten molt valor pel contracte i que disposa de tots els carnets
professionals d’instal·lador. No acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en
1,33 punts.
•

Gestor energètic (fins a 5 punts)

Per valorar la idoneïtat d’aquest perfil professional s’ha tingut en compte, de major a menor
importància, les següents característiques demanades: jornada de dedicació, formació que aporta
valor al contracte, anys d’experiència, capacitat de gestió en activitats similars i titulació
acadèmica
VEOLIA proposa a un enginyer tècnic titulat Certified Measurement and Verification Professional
(CMVP) amb 7 anys d’experiència i amb una dedicació al contracte del 15% de la seva jornada.
Aporta formació i estudis complementaris de força valor al contracte i també acredita capacitat
de gestió en activitats similars. Es valora en 3,43 punts.
GENERA QUATRO proposa a un enginyer tècnic amb màster en Eficiència Energètica. Disposa de
10 anys d’experiència i tindrà una dedicació al contracte del 50% de la seva jornada. No
especifica formació complementaria, però acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es
valora en 3,75 punts.
INGESAN proposa a un enginyer superior especialista en Eficiència Energètica. Disposa de 22 anys
d’experiència i tindrà una dedicació al contracte del 20% de la seva jornada. Aporta formació
complementaria de poc valor per la plaça de gestor, però acredita capacitat de gestió en
activitats similars. Es valora en 3,30 punts.
URBIA proposa a un enginyer tècnic i titulat Certified Measurement and Verification Professional
(CMVP). Disposa de 20 anys d’experiència i tindrà una dedicació al contracte del 40% de la seva
jornada. Aporta formació complementaria de força valor per la plaça de gestor, però acredita
capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 3,31 punts.
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COMSA proposa a un tècnic de grau mig, però no acredita titulació professional en l’àmbit de la
Gestió Energètica. Disposa de 5 anys d’experiència i tindrà una dedicació al contracte del 20% de
la seva jornada. No acredita formació complementaria de valor per la plaça, però sí capacitat de
gestió en activitats similars. Es valora en 2,13 punts.
•

Gestor GMAO (fins a 5 punts)

Per valorar la idoneïtat d’aquest perfil professional s’ha tingut en compte, de major a menor
importància, les següents característiques demanades: jornada de dedicació, formació que aporta
valor al contracte, capacitat de gestió en activitats similars, anys d’experiència en GMAO i
titulació acadèmica.
VEOLIA proposa a un enginyer superior amb 5 anys d’experiència en GMAO i amb una dedicació
al contracte del 20% de la seva jornada. Aporta formació i estudis complementaris de gran valor
al contracte i acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 3,51 punts.
GENERA QUATRO proposa a un tècnic de CFGS amb 5 anys d’experiència en GMAO i amb una
dedicació al contracte del 50% de la seva jornada. No aporta formació ni estudis complementaris
de valor al contracte i tampoc acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 2,51
punts.
INGESAN proposa a un titulat en FPI administratiu amb 8 anys d’experiència en GMAO i amb una
dedicació al contracte del 20% de la seva jornada. No aporta formació i estudis complementaris
de valor al contracte i acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 2,33 punts.
URBIA proposa a un titulat en FPII amb 12 anys d’experiència en GMAO i amb una dedicació al
contracte del 20% de la seva jornada. Aporta formació i estudis complementaris de valor al
contracte i acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 3,10 punts.
COMSA proposa a un enginyer informàtic amb 10 anys d’experiència en GMAO i amb una
dedicació al contracte del 50% de la seva jornada. No aporta formació i estudis complementaris
però acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 3,92 punts.

A.2 - Proposta organitzativa i planificació del servei .............................................. màxim 5 PUNTS
Es puntuen les propostes presentades segon l’adequació i coherència de les mateixes al que es
demana en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i les millors que representa. Es valora tots
els aspectes que es demana detallar:
a) Dispositiu organitzatiu i la capacitat de resposta de les intervencions urgents dins dels
horaris de presència establerts en els edificis. (fins a 1 punt)
VEOLIA proposa un dispositiu organitzatiu genèric que és coherent. Es valora en 0,25 punt
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GENERA QUATRO proposa un dispositiu molt esquemàtic que és coherent i adequat. Millora
el temps de resposta i resolució establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,50 punts.
INGESAN proposa un dispositiu organitzatiu que no es adequat amb el plantejat en el plec
tècnic. Millora el temps de resposta establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,10 punts.
URBIA proposa un dispositiu simple que és coherent i adequat. Millora el temps de resposta i
resolució establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,50 punts.
COMSA proposa un dispositiu organitzatiu genèric que és coherent. Es valora en 0,25 punts.
b) Dispositiu organitzatiu i la capacitat de resposta de les intervencions urgents fora dels
horaris de presència establerts en els edificis. (nit, caps de setmana, festius...) (fins a 1,5
punts)
VEOLIA proposa un dispositiu força coherent i adequat amb unitats de suport . Es valora en
0,75 punts.
GENERA QUATRO proposa un dispositiu esquemàtic que és força coherent i adequat. Millora
el temps de resposta i resolució establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,75 punts.
INGESAN proposa un dispositiu organitzatiu adequat amb el plantejat en el plec tècnic. Es
valora en 0,50 punts.
URBIA proposa un dispositiu simple que és coherent i adequat. Millora el temps de resposta i
resolució establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,75 punts.
COMSA proposa un dispositiu força coherent i adequat amb unitats de suport. Millora el
temps de resposta establert en el Plec Tècnic. Es valora en 1,00 punts.

c) Justificació de la capacitat de resposta per poder atendre avaries urgents en maquinari de
climatització amb l’assistència del SAT del propi fabricant i complir amb els terminis
establerts pel Plec de prescripcions tècniques. (fins a 1,5 punt)
VEOLIA, URBIA i COMSA justifiquen correctament la capacitat de resposta en el temps màxim
de 24h, establert en el plec. Es valora en 1,25 punts.
INGESAN justifica correctament i de forma documental la capacitat de resposta en el temps
màxim de 24h, establert en el plec. Es valora en 1,5 punts.
GENERA QUATRO no justifica suficientment la capacitat de resposta en el temps màxim de
24h, establert en el plec tècnic. Es valora en 0,5 punts.
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d) Dispositiu organitzatiu de la CRA 24h i Servei d’Acuda proposat per atendre avisos
d’alarmes, incloent nombre d’efectius destinats, temps màxim de resposta i arribada a
l’edifici (fins a 1 punt)
VEOLIA proposa un dispositiu coherent i adequat, destinant a 1 efectiu i amb un temps
màxim de resposta i arribada a l’edifici de 30 minuts. Es valora en 0,60 punts.
GENERA QUATRO no especifica cap dispositiu, però destinarà a 2 efectius i estableix un
temps màxim de resposta i arribada a l’edifici de 30 minuts. Es valora en 0,50 punts.
INGESAN, URBIA i COMSA proposen un dispositiu coherent i adequat, destinant a 2 efectius i
amb un temps màxim de resposta i arribada a l’edifici de 30 minuts. Es valora en 0,65 punts.
A.3 - Comprovació i Actualització de l’Inventari ...................................................... màxim 5 PUNTS
Es puntuen les propostes de treballs de Comprovació i Actualització de l’Inventari actualment
introduït al GEMIS tenint en compte l’adequació al que es demana en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars i les millors que representa. Es valora tots els aspectes que es demana detallar:
-

Procediment de treball i sistema de seguiment i control de la realització de les tasques.
Nombre de mitjans humans i si es tracta de recursos humans addicionals als obligatoris
definits en el punt 7.1 del plec tècnic.
Titulació acadèmica o formació del personal addicional assignat.
Jornada de dedicació del personal addicional assignat.
Acreditar formació i experiència del licitador en programes de Gestió de Manteniment
Assistit per Ordinador (GMAO).
Acreditar formació i experiència del licitador en el programa GeMIS del desenvolupador
Fama Systems, i que és propietat del Departament de Cultura.

VEOLIA
• Presenta un procediment de treball detallat coincidint amb el que diu el PPT i assegura la
implantació d’un sistema de control i seguiment dels treballs durant la fase de realització de
l’inventari i durant l’execució del contracte.
• Assigna cinc treballadors addicionals format per un responsable de tasca amb formació
d’Enginyer Tècnic Industrial, un oficial 1ª amb formació sense especificar especialitat, un tècnic
d’oficina especialista GMAO amb formació d’Enginyer Industrial i d’un tècnic d’oficina de
qualitat amb formació FP II sense especificar especialitat.
• La dedicació total del personal addicional és de 116 hores.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO i també específicament en el programa
GeMIS del Departament de Cultura.
• Es valora en 4,36 punts.
GENERA QUATRO
• No presenta un procediment de treball ni tampoc detalla cap sistema de seguiment i control
dels treballs.
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•
•
•
•

Assigna tres treballadors addicionals format per dos oficials 1ª amb formació FP II d’electricitat i
d’instal·lacions frigorífiques, i un tècnic d’oficina amb formació d’Enginyer Industrial.
La dedicació total del personal addicional és de 240 hores.
Acredita formació i experiència en programes de GMAO i també específicament en el programa
GeMIS del Departament de Cultura.
Es valora en 3,75 punts.

INGESAN
• Presenta un procediment de treball general respecte amb el que diu el PPT i no detalla cap
sistema de seguiment i control dels treballs.
• Assigna tres treballadors addicionals format per tècnics d’oficina amb formació relacionades
amb l’administració i els recursos humans.
• La dedicació total del personal addicional és de 264 hores.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO i també específicament en el programa
GeMIS del Departament de Cultura.
• Es valora en 3,33 punts.
URBIA
• No presenta un procediment de treball ni tampoc detalla cap sistema de seguiment i control
dels treballs.
• Assigna un treballadors addicional amb formació FP I d’instal·lacions elèctriques.
• La dedicació total del personal addicional és de 80 hores.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO, però no acredita formació ni
experiència en el programa GeMIS del Departament de Cultura.
• Es valora en 1,50 punts.
COMSA
• Presenta un procediment de treball detallat coincidint amb el que diu el PPT, però no es detalla
cap sistema seguiment i control dels treballs.
• Assigna dos treballadors addicionals format per un oficial 1ª amb formació FP II sense especificar
especialitat i un tècnic d’estudis i projectes amb formació d’Enginyer Tècnic Industrial.
• La dedicació total del personal addicional és de 80 hores.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO, però no acredita formació ni
experiència en el programa GeMIS del Departament de Cultura.
• Es valora en 2,75 punts.

A.4 - Elaboració del Pla Executiu de Conservació i Manteniment ............................ màxim 5 PUNTS
Es puntuen les propostes dels treballs d’elaboració del Pla Executiu de Conservació i Manteniment
actualment introduït al GEMIS tenint en compte l’adequació al que es demana en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars i les millores que representa. Es valora tots els aspectes que es
demana detallar:
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-

Procediment de treball i sistema de seguiment i control de la realització de les tasques.
Nombre de mitjans humans assignats i si és tracta de personal addicional a l’assignat al
contracte
Titulació acadèmica o formació del personal assignat
Jornada de dedicació del personal assignat.
Acreditar formació i experiència en programes de Gestió de Manteniment Assistit per
Ordinador (GMAO)
Acreditar formació i experiència en el programa GeMiS.

VEOLIA
• Presenta un procediment de treball coincident al que diu el PPT. Manca la definició d’altres
consideracions del PEM
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, Responsable tasca (Enginyer Tècnic Industrial),
Especialista GMAO (Enginyer Superior Industrial), Suport administratiu GMAO (Tècnic
administratiu), Tècnic qualitat (FPII)
• Del personal assignat tindran una dedicació de 160 hores en total
• Acredita formació i experiència en programa GMAO, Prisma 3 i Qlikview.
• Acredita experiència del programa de GeMIS del Departament de Cultura, no queda acreditada
la formació especifica. Actualment és l’empresa mantenidora del contracte.
• Es valora en 4,30 punts
GENERA QUATRO
• En el procediment de treball detalla amb un exemple d’un edifici, sense explicació ni detall del
procediment de treball descrit al PPT
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, un Oficial de 1ª (formació FP I elèctric), i un
Tècnic ( Enginyer Industrial)
• Del personal assignat tindran una dedicació de 80 hores cadascuna, amb un total de 160 hores
• Acredita formació i experiència en programa GMAO, disposa d’un programa de GMAO propi,
GMAO Master Tools Web.
• Acredita experiència del programa de GeMIS del Departament de Cultura, no queda acreditada la
formació especifica.
• Es valora en 2,60 punts
INGESAN
• Presenta un procediment de treball coincident al que diu el PPT. És valora positivament el nivell
de detall i compliment del PPT.
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, adjunt al Cap de Servei (Tècnic Superior en
Gestió Comercial i Màrqueting, Tècnic Superior Administració i Finances) un Gestor de relacions
laborals (Llicenciada Sociologia i Relacions del treball), un suport administratiu (Tècnica
administratiu).
• Del personal assignat, la dedicació de l’Adjunt cap de servei, es del 20% de la jornada, del Gestor
de relacions laborals, es del 10 % de la jornada i del Suport administratiu del 25 % de la jornada.
• Acredita formació i experiència en programa GMAO, GIM – TCMAN Prodeman (Mantedif).
• Acredita experiència del programa de GeMIS del Departament de Cultura, no queda acreditada
la formació especifica.
• Es valora en 3,80 punts
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URBIA
• Presenta un procediment de treball coincident al que diu el PPT. És valora positivament el nivell
de detall i compliment del PPT.
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, dos Oficials, (un professional de manteniment
d’edificacions i un FP I d’equip i instal·lacions electrotècniques)
• Del personal assignat, la dedicació, durant dues setmanes, un total de 80 hores cadascun, amb
un total de 160 hores.
• En la documentació no s’acredita la formació ni l’experiència en el programa GeMIS del
Departament de Cultura, però es valora el compromís de realitzar la formació especifica per els
tècnics assignats al servei
• Acredita formació i experiència en programa GMAO, GMAO-GIM de Tcmany GMAOROSMIMAN.
• Es valora en 3,40 punts
COMSA SERVICE
• Presenta un procediment de treball coincident al que diu el PPT. És valora positivament el nivell
de detall i compliment del PPT.
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, un tècnic d’estudis i projectes de Departament
de l’Oficina tècnica (enginyer tècnic industrial), un encarregat, (FP II especialista) i un Oficial de
1ª polivalent ( PF II)
• Del personal assignat, amb una dedicació d’una setmana, amb un total de 120 hores.
• Acredita formació i experiència en programa GMAO propi, "IMAN”
• En la documentació no s’acredita la formació ni l’experiència en el programa GeMIS del
Departament de Cultura, però es valora el compromís de realitzar la formació especifica per els
tècnics assignats al servei
• Es valora en 3,30 punts

B. PROPOSTES DE MILLORA EN ELS EDIFICIS O INSTAL·LACIONS

màxim 15 PUNTS

B.1 – Auditories energètiques dels edificis..... ....................................................... màxim 10 PUNTS
Es puntuen les propostes de millora tenint en compte la documentació que es lliurarà pel que fa
cadascun dels aspectes demanats:
a)
b)
c)
d)

Proposta del procediment de la realització de les auditories. (fins a 1,5 punts)
Apartats que conformaran l’auditoria i documentació detallada que es lliurarà. (fins a 3 punts)
Termini de realització dels treballs i lliurament de les auditories. (fins a 1,5 punts)
Identificar els edificis de cada lot dels que es proposa realitzar les auditories, incloent l’edifici
que s’ha de realitzar de forma obligatòria d’acord amb el plec tècnic. (fins a 4 punts)

VEOLIA
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•
•
•
•
•
•

La proposta del procediment de la realització de les auditories de VEOLIA està molt ben
detallada i recull totes les actuacions necessàries per una bona auditoria.
S'enumeren els diferents apartats i se'n fa un breu resum del contingut de cadascun, que
compleix amb els requisits necessaris.
Termini de realització dels treballs: Es planteja un mes per la realització de l’auditoria de cada
edifici, termini que sobrepassa el proposat per la resta d’empreses.
Es faran les auditories energètiques a tots els edificis: Serveis Territorials de Girona, Biblioteca
Pública de Girona, Arxiu Històric de Girona i Central de Biblioteques de Girona.
El nivell de detall de VEOLIA és molt bo, però es penalitza els terminis de realització de les
auditories.
Es valora en 8,70 punts

GENERA QUATRO
• La proposta de procediment de la realització de les auditories és molt explicativa, detallada,
correcte i complerta, cosa que es valora molt positivament.
• En quant als apartats que conformaran l’auditoria, només s’enumeren, però es llisten tots els
subtítols consistents en un exhaustiu llistat que contempla tots els requisits necessaris, i en
complementa la informació.
• Termini de realització dels treballs: Un mes per edifici, sent dels terminis proposats més curts.
• Es faran les auditories energètiques a tots els edificis: Serveis Territorials de Girona, Biblioteca
Pública de Girona, Arxiu Històric de Girona i Central de Biblioteques de Girona.
• Es valora positivament un molt bon detall en l’explicació, el procediment, nombre d’auditories
energètiques proposades i termini d’entrega.
• Es valora en 9,90 punts
INGESAN
• INGESAN fa una proposta amb un breu nivell explicatiu, que no especifica alguns conceptes
importants.
• Es valora positivament el detall explicatiu d’alguns apartats de la seva proposta d’auditoria, tot i
que penalitza el fet que no s’especifiquen les tasques a realitzar per al recull de la informació
energètica del centre, per a un acurat estudi.
• Termini de realització dels treballs: S’estima un termini de dues setmanes, essent la millor oferta
en quant a termini d’entrega.
• Es faran les auditories energètiques a tots els edificis: Serveis Territorials de Girona, Biblioteca
Pública de Girona, Arxiu Històric de Girona i Central de Biblioteques de Girona.
• El nivell de detall de INGESAN és insuficient per algun dels conceptes importants, però es valora
molt positivament el nombre d’edificis proposats i el millor termini de realització de les
auditories.
• Es valora en 7,50 punts
URBIA
• Presenta un procediment de realització de les auditories concret, detallat I coherent.
• En quant als apartats que conformaran l’auditoria, s’enumeren, títols, subtítols i contingut,
essent un complert estudi amb bona especificació de contingut.
• Termini de realització dels treballs: S’estima un termini de 84 dies per quatre edificis.
• Es faran les auditories energètiques a tots els edificis: Serveis Territorials de Girona, Biblioteca
Pública de Girona, Arxiu Històric de Girona i Central de Biblioteques de Girona.
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•
•

Es valora positivament un bon detall en l’explicació del procediment, també del contingut dels
apartats, termini d’entrega raonable i nombre màxim d’auditories energètiques proposades.
Es valora en 9,50 punts

COMSA
• Presenta un procediment de realització de les auditories prou concret i detallat.
• Es presenta un llistat molt complert dels apartats de l’auditoria amb explicació aclaridora del
contingut de cadascun d’ells, pel qual aconsegueix la màxima puntuació en aquest apartat.
• Termini de realització dels treballs: Màxim tres mesos per als set edificis proposats.
• Es faran les auditories energètiques de tres edificis: Serveis Territorials de Girona, Biblioteca
Pública de Girona i Arxiu Històric de Girona.
• Es valora positivament un bon detall en l’explicació, el tipus de procediment, baixant la valoració
en quant a termini d’entrega i nombre d’auditories energètiques proposades.
• Es valora en 8,20 punts
B.2 - Millora d’implantació d’energia fotovoltaica en els edificis ............................ màxim 5 PUNTS
Es puntuen les propostes de millora tenint en compte la documentació que es lliurarà pel que fa
cadascun dels aspectes demanats:
a)
b)
c)

Proposta del procediment de la realització de l’estudi. (fins a 1 punts)
Documentació detallada i apartats que contindrà l’estudi. (fins a 3 punts)
Termini de realització dels treballs i lliurament. (fins a 1 punts)

VEOLIA
• Presenta un procediment de realització de l’estudi d’energia fotovoltaica molt ben detallat i
complert.
• S'enumeren el apartats de l'estudi, molt generalistes, sense aclarir què contindrà cadascun, cosa
que minora la valoració, tot i que en l'apartat de presentació presencial se n'explica molt bé el
contingut.
• Termini de realització dels treballs: Tres setmanes, que no és un termini tan curt com altres
empreses.
• Es valora positivament un bon detall en l’explicació del procediment, no tant bo en el contingut
dels apartats i el termini d’entrega.
• Es valora en 3,24 punts
GENERA QUATRO
• La proposta de procediment en l’estudi d’implantació de l’energia fotovoltaica és prou
explicativa i complerta.
• En quant als apartats que conformen l’auditoria, aquests només s’enumeren i no són prou
explicatius de la informació que finalment es veurà reflectida al seu informe.
• Termini de realització dels treballs: S’estima un termini de dos mesos, essent aquest un termini
més llarg que altres empreses i valorat en conseqüència.
• Es valora positivament un correcte detall en l’explicació, tot i que minora la seva valoració en
quant als apartats i contingut, i el termini d’entrega.
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•

Es valora en 2,33 punts

INGESAN
• INGESAN fa una proposta amb un suficient detall del procediment a seguir.
• En quant als apartats que conformen l’estudi d’implantació d’energia fotovoltaica, són
suficients, però no massa explicatius de la informació que finalment es veurà reflectida al seu
informe.
• Termini de realització i lliurament dels treballs: Cinc dies laborals per l’estudi d’implantació
d’energia fotovoltaica.
• El nivell de detall de INGESAN és suficient en quant a la proposta, pels concepte més importants
dels apartats, i presenta el millor termini de realització.
• Es valora en 3,25 punts
URBIA
• URBIA presenta un procediment de realització de l’estudi d’implantació d’energia fotovoltaica
en els edificis ben detallat I coherent.
• S’enumeren els apartats que conformaran l’auditoria, els quals compten amb títols, subtítols i
contingut dels documents, sent l’estudi d’un molt bon nivell descriptiu.
• Termini de realització dels treballs: El termini serà de tres setmanes, pels nou edificis proposats
per URBIA, essent una molt bona proposta de termini.
• Es valora positivament un molt bon detall en l’explicació del procediment, també del contingut
dels apartats i termini d’entrega molt bo.
• Es valora en 4,95 punts
COMSA
• La proposta de procediment de COMSA no entra en detall en l’explicació del procediment, cosa
que es puntua en conseqüència.
• En els apartats i documentació detallada de l’estudi d’implantació tampoc entren en detall, tot i
que s’enumeren els punts més importants i se’n descriu un estudi prou complert
• Termini de realització dels treballs: Una setmana, essent aquesta una proposta prou bona
respecte la resta.
• En general és una proposta que amb un nivell de detall suficient en els punts més importants,
però manca informació. En quant als terminis de realització i lliurament, tot i ser una bona
proposta, hi ha empreses que han ofert millors terminis.
• Es valora en 3,11 punts
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LOT 3. LLEIDA

A. OFERTA TÈCNICA

màxim 45 PUNTS

A.1 Mitjans humans ............................................................................................. màxim 15 PUNTS
Es puntuen les propostes de mitjans humans tenint en compte la idoneïtat dels perfils professionals
d’acord als mínims establerts en el plec. Es valora la titulació acadèmica o formació dels mitjans
humans, el nombre de treballadors, la jornada de dedicació, el grup professional i els anys
d’experiència.
Únicament s’han valorat les propostes de mitjans humans superiors als mínims establerts en el plec
si aporten valor al contracte, expressat en termes de necessitat i eficiència.
•

Responsable del Contracte (fins a 1 punt)

Per valorar la idoneïtat d’aquest perfil professional s’ha tingut en compte, de major a menor
importància, les següents característiques demanades: anys d’experiència, formació que aporta
valor al contracte, capacitat de gestió en activitats similars , titulació acadèmica i jornada de
dedicació.
ILERFRED proposa a un enginyer tècnic amb 14 anys d’experiència amb una dedicació al
contracte del 20% de la seva jornada. Aporta formació i estudis complementaris de gran valor pel
contracte, i acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,81 punts.
NERGY proposa a un enginyer tècnic amb 15 anys d’experiència amb una dedicació al contracte
del 35% de la seva jornada. Aporta formació i estudis complementaris de molt valor pel
contracte, i acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,85 punts.
INGESAN proposa a un enginyer tècnic amb 14 anys d’experiència amb una dedicació al contracte
del 50% de la seva jornada. No aporta formació ni estudis complementaris, però sí que acredita
capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,75 punts.
GENERA QUATRO proposa a un enginyer amb 10 anys d’experiència amb una dedicació al
contracte del 50% de la seva jornada. No aporta formació i estudis complementaris. Acredita
capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,67 punts.
EULEN proposa a un enginyer tècnic amb 10 anys d’experiència amb una dedicació al contracte
del 40% de la seva jornada. Aporta formació i estudis complementaris de poc valor al contracte i
no acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,45 punts.
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KREUM-ARNÓ proposa a un enginyer tècnic amb 5 anys d’experiència. No especifica la dedicació
al contracte, però complirà amb el que dema el plec. Tampoc aporta formació i estudis
complementaris, ni acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,25 punts.
URBIA proposa a un enginyer amb 12 anys d’experiència amb una dedicació al contracte del 75%
de la seva jornada. Aporta formació i estudis complementaris adequats pel contracte i acredita
capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,84 punts.
COMSA no especifica la titulació, la formació, capacitat de gestió ni la dedicació, però assegura
que complirà amb el plec tècnic. Es valora en 0,25 punts.
SORIGUÉ proposa a un enginyer tècnic amb 15 anys d’experiència. No especifica la dedicació al
contracte, però complirà amb el que dema el plec. No aporta formació ni estudis
complementaris, ni tampoc acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,45
punts.

•

Cap de manteniment (fins a 2 punts)

Per valorar la idoneïtat d’aquest perfil professional s’ha tingut en compte, de major a menor
importància, les següents característiques demanades: anys d’experiència, formació i carnets
professionals que aportin valor al contracte, capacitat de gestió en activitats similars i titulació
acadèmica.
ILERFRED proposa a un titulat en FPII amb 25 anys d’experiència amb formació i estudis
complementaris que aporten molt valor al contracte i que disposa de 4 carnets professionals
d’instal·lador. També acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,96 punts.
NERGY proposa a un titulat en FPII amb 15 anys d’experiència amb formació i estudis
complementaris que aporten valor al contracte i que disposa de 1 carnet professional
d’instal·lador. També acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,33 punts.
INGESAN proposa a un titulat en CFGS amb 15 anys d’experiència, sense especificar estudis
complementaris ni carnets professionals d’instal·lador. Tanmateix acredita capacitat de gestió en
activitats similars. Es valora en 0,93 punts.
GENERA QUATRO proposa subrogar a l’actual cap de manteniment i en cas que el treballador no
es exercís aquest dret, es cobriria amb un perfil que complís els mínims establerts en el plec. No
proposa un candidat alternatiu per poder valorar en cas de no exercir el dret de subrogació. Es
valora en 0,42 punts.
EULEN es compromet a subrogar a l’actual cap de manteniment i en cas que el treballador no es
exercís aquest dret estableix uns mínims per complir amb el que es demana en el plec. No
proposa un candidat alternatiu per poder valorar en cas de no exercir el dret de subrogació. Es
valora en 0,42 punts.
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KREUM-ARNÓ proposa a un titulat en FPII amb 10 anys d’experiència. No especifica la dedicació
al contracte, però complirà amb el que dema el plec. Tampoc aporta formació i estudis
complementaris, ni acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,42 punts.
URBIA proposa a un titulat en FPII amb 27 anys d’experiència amb formació i estudis
complementaris que aporten molt valor al contracte i disposa de un carnet professional
d’instal·lador. Acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,70 punts.
COMSA proposa a un titulat en FPII amb 10 anys d’experiència, però no especifica formació ni
estudis complementaris, ni carnets professionals d’instal·lador. Tampoc acredita capacitat de
gestió en activitats similars. Es valora en 0,42 punts.
SORIGUÉ proposa a un titulat en FPII amb 10 anys d’experiència. No especifica la dedicació al
contracte, però complirà amb el que dema el plec. Tampoc aporta formació i estudis
complementaris, ni acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,42 punts.
•

Equip d’Intervenció (fins a 2 punts)

Per valorar la idoneïtat d’aquest perfil professional s’ha tingut en compte, de major a menor
importància, les següents característiques demanades: formació i carnets professionals que
aportin valor al contracte, anys d’experiència, capacitat de gestió en activitats similars, titulació
acadèmica i altres aspectes de valor pel contracte.
ILERFRED proposa un equip de tres treballadors amb titulació en FPII o equivalent amb una
mitjana de 23 anys d’experiència de tots els seus components, sense acreditar formació i estudis
complementaris i que disposa de tots els carnets professionals d’instal·lador. També acredita
capacitat de gestió en activitats similars i el suport detallat d’un equip extern . Es valora en 1,70
punts.
NERGY proposa un equip de tres treballadors amb titulació en FPI, FPII o equivalent amb una
mitjana de 15 anys d’experiència de tots els seus components, amb formació i estudis
complementaris de poc valor pel contracte i que disposa de tots els carnets professionals
d’instal·lador. També acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,56 punts.
INGESAN proposa un equip de tres treballadors amb titulació en FPI, FPII o equivalent amb una
mitjana de 13 anys d’experiència de tots els seus components amb formació i estudis
complementaris de valor pel contracte i que disposa de tots els carnets professionals
d’instal·lador. També acredita capacitat de gestió en activitats similars i el suport de l’equip
d’oficina tècnica . Es valora en 1,68 punts.
GENERA QUATRO proposa subrogar a l’actual equip d’intervenció i en cas que el treballador no
es exercís aquest dret, es cobriria amb un perfil que complís els mínims establerts en el plec. No
proposa un candidats alternatius per poder valorar en cas de no exercir el dret de subrogació. Es
valora en 1,09 punts.
EULEN proposa subrogar a l’actual equip d’intervenció format per un equip de tres treballadors
amb titulació en FPII o equivalent amb una mitjana de 5 anys d’experiència de tots els seus
Rambla de Santa Mònica, 8
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 00
Fax 933 16 28 68

Pàgina 40 de 81

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció de Serveis
Servei d’Obres
components, sense detallar formació i estudis complementaris i que disposa de tots els carnets
professionals d’instal·lador. No acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en
1,09 punts.
KREUM-ARNÓ proposa un equip de tres treballadors amb titulació en FPII o equivalent amb una
mitjana de 5 anys d’experiència de tots els seus components, sense acreditar formació i estudis
complementaris i que disposa de tots els carnets professionals d’instal·lador. No acredita
capacitat de gestió en activitats similars . Es valora en 1,09 punts.
URBIA proposa un equip de tres treballadors amb titulació en FPI, FPII o equivalent amb una
mitjana de 16 anys d’experiència de tots els seus components, amb formació i estudis
complementaris que aporten poc valor pel contracte i que disposa de tots els carnets
professionals d’instal·lador. També acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora
en 1,58 punts.
COMSA proposa subrogar al equip de equip de tres treballadors amb titulació en FPII o
equivalent amb una mitjana de 5 anys d’experiència de tots els seus components amb formació i
estudis complementaris que aporten molt valor pel contracte i que disposa de tots els carnets
professionals d’instal·lador. No acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en
1,29 punts.
SORIGUÉ proposa subrogar a l’actual equip d’intervenció i en cas que el treballador no es exercís
aquest dret, es cobriria amb un perfil que complís els mínims establerts en el plec. No proposa un
candidats alternatius per poder valorar en cas de no exercir el dret de subrogació. Es valora en
1,09 punts.
•

Gestor energètic (fins a 5 punts)

Per valorar la idoneïtat d’aquest perfil professional s’ha tingut en compte, de major a menor
importància, les següents característiques demanades: jornada de dedicació, formació que aporta
valor al contracte, anys d’experiència, capacitat de gestió en activitats similars i titulació
acadèmica
ILERFRED proposa a un enginyer tècnic, però no acredita titulació professional en l’àmbit de la
Gestió Energètica, amb 12 anys d’experiència i amb una dedicació al contracte del 4% de la seva
jornada. Aporta formació i estudis complementaris de poc valor al contracte i no acredita
capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,10 punts.
NERGY proposa a un enginyer tècnic, però no acredita titulació professional en l’àmbit de la
Gestió Energètica. Disposa de 10 anys d’experiència i tindrà una dedicació al contracte del 20%
de la seva jornada. Aporta formació complementaria de poc valor per la plaça de gestor i acredita
poca capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en1,65 punts.
INGESAN proposa a un enginyer tècnic especialista en Eficiència Energètica. Disposa de 22 anys
d’experiència i tindrà una dedicació al contracte del 20% de la seva jornada. Aporta formació
complementaria de poc valor per la plaça de gestor, però acredita capacitat de gestió en
activitats similars. Es valora en 3,30 punts.
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GENERA QUATRO proposa a un enginyer tècnic amb màster en Eficiència Energètica. Disposa de
10 anys d’experiència i tindrà una dedicació al contracte del 50% de la seva jornada. No
especifica formació complementaria, però acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es
valora en 3,75 punts.
EULEN proposa a un enginyer tècnic i titulat Certified Measurement and Verification Professional
(CMVP), amb 18 anys d’experiència i amb una dedicació al contracte del 20% de la seva jornada.
No especifica formació i estudis complementaris ni acredita capacitat de gestió en activitats
similars. Es valora en 2,62 punts.
KREUM-ARNÓ proposa a un enginyer amb màster en Eficiència Energètica. Disposa de 5 anys
d’experiència i tindrà una dedicació al contracte del 20% de la seva jornada. No especifica
formació complementaria ni acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,33
punts.
URBIA proposa a un enginyer tècnic i titulat Certified Measurement and Verification Professional
(CMVP). Disposa de 20 anys d’experiència i tindrà una dedicació al contracte del 40% de la seva
jornada. Aporta formació complementaria de força valor per la plaça de gestor, però acredita
capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 3,31 punts.
COMSA proposa a un tècnic de grau mig, però no acredita titulació professional en l’àmbit de la
Gestió Energètica. Disposa de 5 anys d’experiència i tindrà una dedicació al contracte del 20% de
la seva jornada. No acredita formació complementaria de valor per la plaça, però sí capacitat de
gestió en activitats similars. Es valora en 2,13 punts.
•

Gestor GMAO (fins a 5 punts)

Per valorar la idoneïtat d’aquest perfil professional s’ha tingut en compte, de major a menor
importància, les següents característiques demanades: jornada de dedicació, formació que aporta
valor al contracte, capacitat de gestió en activitats similars, anys d’experiència en GMAO i
titulació acadèmica.
ILERFRED proposa a un titulat en FPII amb 6 anys d’experiència en GMAO i amb una dedicació de
la seva jornada sense especificar. Aporta formació i estudis complementaris de gran valor al
contracte i acredita poca capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,71 punts.
NERGY proposa a un enginyer tècnic amb 14 anys d’experiència en GMAO i amb una dedicació al
contracte del 10% de la seva jornada. No aporta formació i estudis complementaris de valor al
contracte i acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 2,30 punts.
INGESAN proposa a un titulat en FPI administratiu amb 8 anys d’experiència en GMAO i amb una
dedicació al contracte del 20% de la seva jornada. No aporta formació i estudis complementaris
de valor al contracte i acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 2,29 punts.
GENERA QUATRO proposa a un tècnic de CFGS amb 5 anys d’experiència en GMAO i amb una
dedicació al contracte del 50% de la seva jornada. No aporta formació ni estudis complementaris
de valor al contracte i tampoc acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 2,48
punts.
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EULEN proposa a un titulat en FPII amb 5 anys d’experiència en GMAO i amb una dedicació al
contracte del 20% de la seva jornada. Aporta formació i estudis complementaris de valor al
contracte, però no acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,78 punts.
KREUM-ARNÓ proposa a un enginyer amb màster amb 10 anys d’experiència en GMAO i amb
una dedicació al contracte de la seva jornada no especificada. No aporta formació i estudis
complementaris ni acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,96 punts.
COMSA proposa a un enginyer informàtic amb 10 anys d’experiència en GMAO i amb una
dedicació al contracte del 50% de la seva jornada. No aporta formació i estudis complementaris
però acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 3,86 punts.
A.2 - Proposta organitzativa i planificació del servei .............................................. màxim 5 PUNTS
Es puntuen les propostes presentades segon l’adequació i coherència de les mateixes al que es
demana en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i les millors que representa. Es valora tots
els aspectes que es demana detallar:
a) Dispositiu organitzatiu i la capacitat de resposta de les intervencions urgents dins dels
horaris de presència establerts en els edificis. (fins a 1 punt)
ILERFRED proposa un dispositiu organitzatiu que poc adequat amb el plantejat en el plec
tècnic. Es valora en 0,10 punts.
NERGY proposa un dispositiu detallat i força coherent i adequat. Millora el temps de resposta
establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,75 punts.
INGESAN proposa un dispositiu organitzatiu que no es adequat amb el plantejat en el plec
tècnic. Millora el temps de resposta establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,10 pun
GENERA QUATRO proposa un dispositiu molt esquemàtic que és coherent i adequat. Millora
el temps de resposta i resolució establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,50 punts.
EULEN proposa un dispositiu organitzatiu genèric que és coherent. Es valora en 0,25 punts.
KREUM-ARNÓ proposa un dispositiu simple que és coherent i adequat. Millora el temps de
resposta establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,50 punts.
URBIA proposa un dispositiu simple que és coherent i adequat. Millora el temps de resposta i
resolució establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,50 punts.
COMSA proposa un dispositiu organitzatiu genèric que és coherent. Es valora en 0,25 punts.
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SORIGUÉ proposa un dispositiu coherent i adequat. Millora el temps de resposta establert
en el Plec Tècnic. Es valora en 0,50 punts.
b) Dispositiu organitzatiu i la capacitat de resposta de les intervencions urgents fora dels
horaris de presència establerts en els edificis. (nit, caps de setmana, festius...) (fins a 1,5
punts)
ILERFRED proposa un dispositiu organitzatiu que molt simple i coherent amb el plantejat en
el plec tècnic. Es valora en 0,25 punts.
NERGY proposa un dispositiu força coherent i adequat. Es valora en 0,75 punts.
INGESAN proposa un dispositiu organitzatiu adequat amb el plantejat en el plec tècnic. Es
valora en 0,50 punts.
GENERA QUATRO proposa un dispositiu esquemàtic que és força coherent i adequat. Millora
el temps de resposta i resolució establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,75 punts.
EULEN proposa un dispositiu organitzatiu adequat amb el plantejat en el plec tècnic. Es
valora en 0,50 punts.
KREUM-ARNÓ proposa un dispositiu simple que és coherent i adequat. Millora el temps de
resposta establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,50 punts
URBIA proposa un dispositiu simple que és coherent i adequat. Millora el temps de resposta i
resolució establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,75 punts.
COMSA proposa un dispositiu força coherent i adequat amb unitats de suport. Millora el
temps de resposta establert en el Plec Tècnic. Es valora en 1,00 punts.
SORIGUÉ proposa un dispositiu simple que és coherent i adequat. Millora el temps de
resposta establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,50 punts
c) Justificació de la capacitat de resposta per poder atendre avaries urgents en maquinari de
climatització amb l’assistència del SAT del propi fabricant i complir amb els terminis
establerts pel Plec de prescripcions tècniques. (fins a 1,5 punt)
ILERFRED no justifica la capacitat de resposta en el temps màxim de 24h establert en el plec.
Es valora en 0 punts.
NERGY, GENERA QUATRO, EULEN i KREUM-ARNÓ no justifiquen suficientment la capacitat de
resposta en el temps màxim de 24h, establert en el plec tècnic. Es valora en 0,5 punts.
URBIA i COMSA justifiquen correctament la capacitat de resposta en el temps màxim de 24h,
establert en el plec. Es valora en 1,25 punts.
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SORIGUÉ justifica de forma teòrica la capacitat de resposta en el temps màxim de 24h,
establert en el plec. Es valora en 0,75 punts.

d) Dispositiu organitzatiu de la CRA 24h i Servei d’Acuda proposat per atendre avisos
d’alarmes, incloent nombre d’efectius destinats, temps màxim de resposta i arribada a
l’edifici (fins a 1 punt)
ILERFRED proposa un dispositiu coherent i adequat, destinant a 2 efectius i amb un temps
màxim de resposta i arribada a l’edifici de 25 minuts. Es valora en 0,65 punts
NERGY, GENERA QUATRO no especifiquen cap dispositiu, però destinaran a 2 efectius i
estableixen un temps màxim de resposta i arribada a l’edifici de 30 minuts. Es valora en 0,45
punts.
KREUM-ARNÓ especifica un dispositiu no adequat, però destinaran a 2 efectius i estableixen
un temps màxim de resposta i arribada a l’edifici de 30 minuts. Es valora en 0,45 punts
INGESAN, URBIA, COMSA i SORIGUÉ proposen un dispositiu coherent i adequat, destinant a 2
efectius i amb un temps màxim de resposta i arribada a l’edifici de 30 minuts. Es valora en
0,60 punts.
EULEN proposa un dispositiu molt coherent i adequat, destinant a 2 efectius i amb un temps
màxim de resposta i arribada a l’edifici de 30 minuts. Es valora en 0,70 punts.

A.3 - Comprovació i Actualització de l’Inventari ...................................................... màxim 5 PUNTS
Es puntuen les propostes de treballs de Comprovació i Actualització de l’Inventari actualment
introduït al GEMIS tenint en compte l’adequació al que es demana en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars i les millors que representa. Es valora tots els aspectes que es demana detallar:
-

Procediment de treball i sistema de seguiment i control de la realització de les tasques.
Nombre de mitjans humans i si es tracta de recursos humans addicionals als obligatoris
definits en el punt 7.1 del plec tècnic.
Titulació acadèmica o formació del personal addicional assignat.
Jornada de dedicació del personal addicional assignat.
Acreditar formació i experiència del licitador en programes de Gestió de Manteniment
Assistit per Ordinador (GMAO).
Acreditar formació i experiència del licitador en el programa GeMIS del desenvolupador
Fama Systems, i que és propietat del Departament de Cultura.

ILERFRED
• Presenta un procediment de treball general respecte amb el que diu el PPT i no detalla cap
sistema de seguiment i control dels treballs.
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Utilitza la mateixa estructura de treballadors assignats al servei i realitzarà l’inventari duran el
servei de manteniment.
Acredita formació i experiència en programes de GMAO i també específicament en el programa
GeMIS del Departament de Cultura
Es valora en 1,75 punts.

NERGY
• Presenta un procediment de treball general respecte amb el que diu el PPT i no detalla cap
sistema de seguiment i control dels treballs.
• Assigna dos treballadors addicionals format per un gestor GMAO amb una formació d’enginyer
tècnic i un administratiu amb formació FP II d’administració.
• La dedicació total del personal addicional és de 288 hores l’any.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO i també específicament en el programa
GeMIS del Departament de Cultura.
• Es valora en 2,58 punts.
INGESAN
• Presenta un procediment de treball general respecte amb el que diu el PPT i no detalla cap
sistema de seguiment i control dels treballs.
• Assigna tres treballadors addicionals format per tècnics d’oficina amb formació relacionades
amb l’administració i els recursos humans.
• La dedicació total del personal addicional és de 264 hores.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO i també específicament en el programa
GeMIS del Departament de Cultura.
• Es valora en 3,33 punts.
GENERA QUATRO
• No presenta un procediment de treball ni tampoc detalla cap sistema de seguiment i control
dels treballs.
• Assigna tres treballadors addicionals format per dos oficials 1ª amb formació FP II d’electricitat i
d’instal·lacions frigorífiques, i un tècnic d’oficina amb formació d’Enginyer Industrial.
• La dedicació total del personal addicional és de 240 hores.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO i també específicament en el programa
GeMIS del Departament de Cultura.
• Es valora en 3,75 punts.
EULEN
• No presenta un procediment de treball ni tampoc detalla cap sistema de seguiment i control
dels treballs.
• Assigna un treballadors addicionals amb formació FP I sense especificar especialitat.
• La dedicació total del personal addicional és de 160 hores.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO, però no acredita formació ni
experiència en el programa GeMIS del Departament de Cultura.
• Es valora en 2,00 punts.
KREUM-ARNÓ
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Presenta un procediment de treball detallat coincidint amb el que diu el PPT, però no es detalla
cap sistema seguiment i control dels treballs.
Assigna un tècnic d’oficina addicional amb formació d’Enginyeria Tècnica Industrial.
La dedicació total del personal addicional és de 80 hores.
Acredita formació i experiència en programes de GMAO, però no acredita formació ni
experiència en el programa GeMIS del Departament de Cultura.
Es valora en 2,00 punts.

URBIA
• No presenta un procediment de treball ni tampoc detalla cap sistema de seguiment i control
dels treballs.
• Assigna un treballadors addicional amb formació FP I d’instal·lacions elèctriques.
• La dedicació total del personal addicional és de 80 hores.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO, però no acredita formació ni
experiència en el programa GeMIS del Departament de Cultura.
• Es valora en 1,50 punts.
COMSA
• Presenta un procediment de treball detallat coincidint amb el que diu el PPT, però no es detalla
cap sistema seguiment i control dels treballs.
• Assigna dos treballadors addicionals format per un oficial 1ª amb formació FP II sense especificar
especialitat i un tècnic d’estudis i projectes amb formació d’Enginyer Tècnic Industrial.
• La dedicació total del personal addicional és de 80 hores.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO, però no acredita formació ni
experiència en el programa GeMIS del Departament de Cultura.
• Es valora en 2,75 punts.
SORIGUÉ
• Presenta un procediment de treball detallat coincidint amb el que diu el PPT, però no es detalla
cap sistema seguiment i control dels treballs.
• Assigna un treballadors addicional amb formació FP II sense especificar especialitat.
• La dedicació total del personal addicional és de 80 hores.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO, però no acredita formació ni
experiència en el programa GeMIS del Departament de Cultura.
• Es valora en 2,25 punts.
A.4 - Elaboració del Pla Executiu de Conservació i Manteniment ............................ màxim 5 PUNTS
Es puntuen les propostes dels treballs d’elaboració del Pla Executiu de Conservació i Manteniment
actualment introduït al GEMIS tenint en compte l’adequació al que es demana en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars i les millores que representa. Es valora tots els aspectes que es
demana detallar:
-

Procediment de treball i sistema de seguiment i control de la realització de les tasques.
Nombre de mitjans humans assignats i si és tracta de personal addicional a l’assignat al
contracte
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-

Titulació acadèmica o formació del personal assignat
Jornada de dedicació del personal assignat.
Acreditar formació i experiència en programes de Gestió de Manteniment Assistit per
Ordinador (GMAO)
Acreditar formació i experiència en el programa GeMiS.

ILERFRED
• Presenta un procediment de treball on només es detalla la comprovació i actualització de
l’inventari del PPT i de l’elaboració del Pla Executiu de Conservació i Manteniment
• Cap referència en l’elaboració del Pla de manteniment conductiu i cap altra consideració
respecte el PEM
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, el Responsable del contracte (Enginyer tècnic
Industrial) i un gestor GMAO (formació FP II Administració)
• Es valora positivament la dedicació del personal addicional assignat, amb les hores que precisi la
feina.
• Acredita formació i experiència en programa GMAO Fama Systems
• Acredita experiència del programa de GeMIS del Departament de Cultura, no queda acreditada la
formació especifica. Actualment és l’empresa mantenidora del contracte.
• Es valora en 4,20 punts
NERGY
• Presenta un procediment de treball on només es detalla la comprovació i actualització de
l’inventari del PPT, l’elaboració del Pla Executiu de Conservació i Manteniment i l’elaboració del
Pla de manteniment conductiu
• Cap altra consideració respecte el PEM
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, un Oficial de 1ª (formació FP I especialista)
• Es valora positivament la dedicació del personal addicional assignat amb un total de 170 hores
cada any de suport al servei
• Acredita formació i experiència en programa GMAO de JG
• Acredita formació del programa de GeMIS del Departament de Cultura, no queda acreditada
l’experiència
•

Es valora en 3,10 punts

INGESAN
• Presenta un procediment de treball coincident al que diu el PPT. És valora positivament el nivell
de detall i compliment del PPT.
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, adjunt al Cap de Servei (Tècnic Superior en
Gestió Comercial i Màrqueting, Tècnic Superior Administració i Finances) un Gestor de relacions
laborals (Llicenciada Sociologia i Relacions del treball), un suport administratiu (Tècnica
administratiu).
• Del personal assignat, la dedicació de l’Adjunt cap de servei, es del 20% de la jornada, del Gestor
de relacions laborals, es del 10 % de la jornada i del Suport administratiu del 25 % de la jornada.
• Acredita formació i experiència en programa GMAO, GIM – TCMAN Prodeman (Mantedif).
• Acredita experiència del programa de GeMIS del Departament de Cultura, no queda acreditada la
formació especifica.
Rambla de Santa Mònica, 8
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 00
Fax 933 16 28 68

Pàgina 48 de 81

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció de Serveis
Servei d’Obres
•

Es valora en 3,80 punts

GENERA QUATRE
• En el procediment de treball detalla amb un exemple d’un edifici, sense explicació ni detall del
procediment de treball descrit al PPT
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, un Oficial de 1ª (formació FP I elèctric), i un
Tècnic ( Enginyer Industrial)
• Del personal assignat tindran una dedicació de 80 hores cadascuna, amb un total de 160 hores
• Acredita formació i experiència en programa GMAO, disposa d’un programa de GMAO propi,
GMAO Master Tools Web.
• Acredita experiència del programa de GeMIS del Departament de Cultura, no queda acreditada la
formació especifica.
• Es valora en 2,60 punts
EULEN
• Presenta un procediment de treball on es detalla la comprovació i actualització de l’inventari del
PPT, l’elaboració del Pla Executiu de Conservació i Manteniment i l’elaboració del Pla de
manteniment conductiu.
• Cap altra consideració respecte el PEM
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, la seva Oficina Tècnica, punt que es valora molt
positivament. On part dels tècnics assignats tenen formació, un enginyer Tècnic Industrial, un
enginyer de Camins i un delineant.
• Del personal assignat, la dedicació de l’Oficina Tècnica és del 10 % de la jornada i 480 hores de
tècnics addicionals per actualització d’inventari, càrrega de dades, entre altres.
• Acredita formació i experiència en programa GMAO, GIM – TCMAN
• En la documentació no s’acredita la formació ni l’experiència en el programa GeMIS del
Departament de Cultura.
• Es valora en 3,30 punts
KREUM – ARNÓ
• Presenta un procediment de treball coincident al que diu el PPT. És valora positivament el nivell
de detall i compliment del PPT.
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, un Tècnic (formació Enginyer Tècnic Industrial)
• Del personal assignat, la dedicació, durant vuit setmanes, amb un total de 160 hores.
• No queda acreditada la formació i experiència en programes de Gestió de Manteniment Assistit
per Ordinador (GMAO)
• No queda acreditada la formació i experiència en el programa GeMiS.
• Es valora en 2,10 punts
URBIA SERVICES
• Presenta un procediment de treball coincident al que diu el PPT. És valora positivament el nivell
de detall i compliment del PPT.
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, dos Oficials, (un professional de manteniment
d’edificacions i un FP I d’equip i instal·lacions electrotècniques)
• Del personal assignat, la dedicació, durant dues setmanes, un total de 80 hores cadascun, amb
un total de 160 hores.
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En la documentació no s’acredita la formació ni l’experiència en el programa GeMIS del
Departament de Cultura, però es valora el compromís de realitzar la formació especifica per els
tècnics assignats al servei
Acredita formació i experiència en programa GMAO, GMAO-GIM de Tcmany GMAOROSMIMAN.
Es valora en 3,40 punts

COMSA SERVICE
• Presenta un procediment de treball coincident al que diu el PPT. És valora positivament el nivell
de detall i compliment del PPT.
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, un tècnic d’estudis i projectes de Departament
de l’Oficina tècnica (enginyer tècnic industrial), un encarregat, (FP II especialista) i un Oficial de 1ª
polivalent ( PF II)
• Del personal assignat, amb una dedicació d’una setmana, amb un total de 120 hores.
• Acredita formació i experiència en programa GMAO propi, "IMAN”
• En la documentació no s’acredita la formació ni l’experiència en el programa GeMIS del
Departament de Cultura, però es valora el compromís de realitzar la formació especifica per els
tècnics assignats al servei
• Es valora en 3,30 punts
SORIGUÉ
• Presenta un procediment de treball on només es detalla la comprovació i actualització de
l’inventari del PPT i de l’elaboració del Pla Executiu de Conservació i Manteniment
• Cap referència en l’elaboració del Pla de manteniment conductiu i cap altra consideració
respecte el PEM
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, un Oficial de 1ª (FP II)i un tècnic (formació
GMAO)
• Del personal assignat, a l’Oficial de 1ª li atorga una dedicació de 40 hores durant dues setmanes,
amb un total de 80 hores.
• Acredita formació i experiència en programa GMAO, Tcman
• No queda acreditada la formació i experiència en el programa GeMiS.
• Es valora en 1,80 punts

B. PROPOSTES DE MILLORA EN ELS EDIFICIS O INSTAL·LACIONS

màxim 15 PUNTS

B.1 – Auditories energètiques dels edificis..... ....................................................... màxim 10 PUNTS
Es puntuen les propostes de millora tenint en compte la documentació que es lliurarà pel que fa
cadascun dels aspectes demanats:
a)
b)
c)

Proposta del procediment de la realització de les auditories. (fins a 1,5 punts)
Apartats que conformaran l’auditoria i documentació detallada que es lliurarà. (fins a 3 punts)
Termini de realització dels treballs i lliurament de les auditories. (fins a 1,5 punts)
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Identificar els edificis de cada lot dels que es proposa realitzar les auditories, incloent l’edifici
que s’ha de realitzar de forma obligatòria d’acord amb el plec tècnic. (fins a 4 punts)

ILERFRED
• ILERFRED fa una descripció molt genèrica sense especificar la metodologia per la realització de
l'auditoria.
• S’enumeren els títols els capítols sense detallar el contingut de cadascun, cosa que minora la
seva valoració.
• Termini de realització dels treballs: S’indica un termini de tres mesos pel cinc edificis proposats,
cosa que suposa una valoració suficient, però per sota d’altres empreses.
• Es faran les auditories energètiques a tots els edificis, que són: Serveis Territorials de Lleida,
Biblioteca Pública de Lleida, Central de Biblioteques de Lleida, Arxiu Històric de Lleida i
Magatzem del Bibliobús.
• No hi ha el nivell de detall idoni, tot i que especifica els aspectes més crucials. Es valora
positivament el nombre d’auditories energètiques proposades i un termini d’entrega dins la
mitja.
• Es valora en 6,65 punts
NERGY
• La proposta de procediment de NERGY compta amb molt poc detall explicatiu.
• Els títols dels apartats de l’auditoria són molt generals, només s’enumeren i no es dona detall
del contingut d’aquests, amb el qual no se’n poden valorar la majoria dels conceptes.
• Termini de realització dels treballs: Es lliuraran les auditories dels dos edificis proposats en un
període de quatre mesos, essent aquest el termini.
• Es faran les auditories energètiques a dos dels edificis, que són: Biblioteca Pública de Lleida i
Central de Biblioteques de Lleida.
• Es puntua desfavorablement el nivell de detall i també obté una baixa valoració pel llarg termini
de realització dels treballs i les auditories proposades respecte a d’altres empreses.
• Es valora en 2,40 punts
INGESAN
• INGESAN fa una proposta amb un breu nivell explicatiu, que no especifica alguns conceptes
importants.
• Es valora positivament el detall explicatiu d’alguns apartats de la seva proposta d’auditoria, tot i
que penalitza el fet que no s’especifiquen les tasques a realitzar per al recull de la informació
energètica del centre, per a un acurat estudi.
• Termini de realització dels treballs: S’estima un termini de dues setmanes de mitjana per edifici,
cosa que suposa una bona proposta.
• Es faran les auditories energètiques a tots els edificis, que són: Serveis Territorials de Lleida,
Biblioteca Pública de Lleida, Central de Biblioteques de Lleida, Arxiu Històric de Lleida i
Magatzem del Bibliobús.
• El nivell de detall de INGESAN és insuficient per algun dels conceptes importants, però es valora
molt positivament el nombre d’edificis proposats i un termini de realització de les auditories
prou bo.
• Es valora en 7,29 punts
GENERA QUATRO
Rambla de Santa Mònica, 8
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 00
Fax 933 16 28 68

Pàgina 51 de 81

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció de Serveis
Servei d’Obres
•
•
•
•

•
•

La proposta de procediment de la realització de les auditories és molt explicativa, detallada,
correcte i complerta, cosa que es valora molt positivament.
En quant als apartats que conformaran l’auditoria, només s’enumeren, però es llisten tots els
subtítols consistents en un exhaustiu llistat que contempla tots els requisits necessaris, i en
complementa la informació.
Termini de realització dels treballs: Presenta el millor termini de lliurament, de dos mesos per
als cinc edificis proposats.
Es faran les auditories energètiques a tots els edificis, que són: Serveis Territorials de Lleida,
Biblioteca Pública de Lleida, Central de Biblioteques de Lleida, Arxiu Històric de Lleida i
Magatzem del Bibliobús.
Es valora excel·lentment el detall en l’explicació, el procediment, termini d’entrega i nombre
d’auditories energètiques proposades.
Es valora en 10,00 punts

EULEN
• La proposta de EULEN es breu però especifica clarament tots els punts importants del seu
procediment de realització i amb bon raonament.
• En quant als apartats que conformen l’auditoria, aquests només s’enumeren i no són prou
explicatius de la informació que finalment es veurà reflectida al seu informe.
• Termini de realització dels treballs: S’estima un termini de tres mesos per edifici, essent aquest
el termini més llarg proposat per l’execució i valorat en conseqüència.
• Es faran les auditories energètiques a dos dels edificis, que són: Serveis Territorials de Lleida i
Central de Biblioteques de Lleida.
• El nivell de detall del procediment de EULEN és suficient, però es penalitza en l’explicació dels
apartats, el nombre d’auditories proposades i els llargs terminis de realització d’aquestes.
• Es valora en 4,60 punts
KREUM-ARNÓ
• KREUM fa una proposta enumerant les fases i explicant d’una forma molt senzilla el
procediment, correctament.
• Per als apartats de l’auditoria, toca els punts més importants però només els enumera.
• Termini de realització dels treballs: S’estima un termini de tres mesos per cinc edificis, que
suposa una valoració dins la mitjana de les propostes.
• Es faran les auditories energètiques a tots els edificis, que són: Serveis Territorials de Lleida,
Biblioteca Pública de Lleida, Central de Biblioteques de Lleida, Arxiu Històric de Lleida i
Magatzem del Bibliobús.
• El nivell de detall de la proposta és correcte, dins la mitjana, en la majoria dels apartats i destaca
en el nombre d’auditories proposades.
• Es valora en 7,25 punts
URBIA
• Presenta un procediment de realització de les auditories concret, detallat I coherent.
• En quant als apartats que conformaran l’auditoria, s’enumeren, títols, subtítols i contingut,
essent un complert estudi amb bona especificació de contingut.
• Termini de realització dels treballs: El termini serà de 14 dies laborables per edifici, que és una
bona oferta respecte a moltes d’altres empreses.
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Es faran les auditories energètiques a tots els edificis, que són: Serveis Territorials de Lleida,
Biblioteca Pública de Lleida, Central de Biblioteques de Lleida, Arxiu Històric de Lleida i
Magatzem del Bibliobús.
Es valora positivament un molt bon detall en l’explicació del procediment, també del contingut
dels apartats, termini d’entrega raonable i nombre màxim d’auditories energètiques
proposades.
Es valora en 9,79 punts

COMSA
• Presenta un procediment de realització de les auditories prou concret i detallat.
• Es presenta un llistat molt complert dels apartats de l’auditoria amb explicació aclaridora del
contingut de cadascun d’ells, pel qual aconsegueix una molt bona puntuació en aquest apartat.
• Termini de realització dels treballs: Tres mesos per als tres edificis proposats, amb el qual no
arriba a la mitjana de les propostes presentades per les demés empreses.
• Es faran les auditories energètiques a tres dels edificis, que són: Serveis Territorials de Lleida i
Arxiu Històric de Lleida i Biblioteca Pública de Lleida.
• Es valora positivament un bon detall en l’explicació, el tipus de procediment, baixant una mica la
valoració en quant a termini d’entrega i nombre d’auditories energètiques proposades.
• Es valora en 7,50 punts
SORIGUÉ
• Proposta de procediment mol ben detallada i coherent.
• Es fa un recull dels apartats suficients, tot i que no es transmet tota la informació recollida que
s'ha descrit a la proposta de procediment.
• Termini de realització dels treballs: Dos mesos per als dos edificis proposats, amb el qual no
arriba a la mitjana de les propostes presentades per les demés empreses.
• Es faran les auditories energètiques a dos dels edificis, que són: Arxiu Històric de Lleida i
Biblioteca Pública de Lleida.
• El nivell de detall de SORIGUÉ és bo en quant a la proposta, però baixa la seva valoració en
l’explicació dels apartats de l’auditoria i el termini de realització i lliurament. El nombre
d’auditories proposades està per sota de la mitjana de les demés empreses.
• Es valora en 5,20 punts

B.2 - Millora d’implantació d’energia fotovoltaica en els edificis ............................ màxim 5 PUNTS
Es puntuen les propostes de millora tenint en compte la documentació que es lliurarà pel que fa
cadascun dels aspectes demanats:
a)
b)
c)

Proposta del procediment de la realització de l’estudi. (fins a 1 punts)
Documentació detallada i apartats que contindrà l’estudi. (fins a 3 punts)
Termini de realització dels treballs i lliurament. (fins a 1 punts)

ILERFRED
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ILERFRED presenta una proposa poc detallada, enumerant només els procediments, sense
especificar les tasques.
Es fa una llistat suficientment complert dels apartats, tot i que no se n’especifica el contingut.
Termini de realització dels treballs: S’estima un termini de dos mesos pels cinc edificis
proposats, amb el qual se n’obté una bona valoració.
El nivell de detall de ILERFRED és insuficient en la seva proposta, però millora en els apartats i els
bons terminis de realització dels estudis.
Es valora en 2,50 punts

NERGY
• La proposta de procediment de NERGY compta amb molt poc detall explicatiu.
• Els títols dels apartats de l’estudi no donen cap explicació de l’estat dels edificis, tant
constructivament, com energèticament, ni de les valoracions de la seva proposta, simulacions,
etc. Només especifiquen la instal·lació fotovoltaica proposada sense fer-ne cap estudi. Obté una
molt mala valoració en aquest apartat.
• No es diu termini de realització i lliurament dels estudis, amb el qual no es pot valorar.
• La proposta de NERGY no es pot valorar en la majoria dels conceptes per falta de detall.
• Es valora en 0,20 punts
INGESAN
• INGESAN fa una proposta ben detallada i clara del procediment a seguir.
• En quant als apartats que conformen l’estudi d’implantació d’energia fotovoltaica, són
suficients, però no massa explicatius de la informació que finalment es veurà reflectida al seu
informe.
• Termini de realització i lliurament dels treballs: S’estima un termini de cinc dies laborals, amb el
qual aconsegueix una bona valoració.
• El nivell de detall de INGESAN és suficient en quant a la proposta, pels concepte més importants
dels apartats i en quant a termini de realització.
• Es valora en 3,09 punts
GENERA QUATRO
• La proposta de procediment en l’estudi d’implantació de l’energia fotovoltaica és prou
explicativa i complerta.
• En quant als apartats que conformen l’auditoria, aquests només s’enumeren i no són prou
explicatius de la informació que finalment es veurà reflectida al seu informe.
• Termini de realització dels treballs: S’estima un termini de dos mesos, essent aquest un termini
més llarg que altres empreses i valorat en conseqüència.
• Es valora positivament un correcte detall en l’explicació, tot i que minora la seva valoració en
quant als apartats i contingut, i el termini d’entrega.
• Es valora en 2,32 punts
EULEN
• En el cas de la proposta per implantació d'energia fotovoltaica als edificis de EULEN, hi ha un
bon nivell en quant a presa de dades, encara que no s'especifica suficientment la implantació
segons les propietats constructives, simulacions i anàlisis de propostes.
• En quant als apartats que conformen l’auditoria, aquests s’expliquen suficientment, sense ser
molt explicatius en cada punt.
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Termini de realització dels treballs: S’estima un termini de tres mesos, essent aquest el termini
més llarg respecte d’altres empreses i, per tant, minora la seva valoració.
El nivell de detall del procediment de EULEN és suficient, però es penalitza el termini de
realització i lliurament.
Es valora en 1,55 punts

KREUM-ARNÓ
• La proposta del procediment de la realització de l’estudi d’implantació d’energia fotovoltaica de
KREUM-ARNÓ és molt breu i sense detall de la realització de l’estudi.
• Només es citen els apartats d’una manera molt general i sense donar explicació del contingut
d’aquests.
• Termini de realització dels treballs: Es realitzarà en el transcurs d’un mes, amb el qual queda
per sota de la mitjana de propostes.
• El nivell de detall de KREUM-ARNÓ és, en general, baix, i la seva proposta en quant al termini de
realització i lliurament, bastant alta.
• Es valora en 0,54 punts
URBIA
• URBIA presenta un procediment de realització de l’estudi d’implantació d’energia fotovoltaica
en els edificis ben detallat i coherent.
• S’enumeren els apartats que conformaran l’auditoria, els quals compten amb títols, subtítols i
contingut dels documents, sent l’estudi d’un molt bon nivell descriptiu.
• Termini de realització dels treballs: El termini serà de tres setmanes pels cinc edificis proposats
per URBIA, cosa que es valora positivament.
• Es valora positivament un molt bon detall en l’explicació del procediment, també del contingut
dels apartats i termini d’entrega molt bo.
• Es valora en 5,00 punts
COMSA
• La proposta de procediment de COMSA no entra en detall en l’explicació del procediment, cosa
que es puntua en conseqüència.
• En els apartats i documentació detallada de l’estudi d’implantació tampoc entren en detall, tot i
que s’enumeren els punts més importants i se’n descriu un estudi prou complert
• Termini de realització dels treballs: Una setmana, que respecte al resta de propostes està per
sobre de la mitjana.
• En general és una proposta que amb un nivell de detall suficient en els punts més importants,
però manca informació. En quant als terminis de realització i lliurament, es considera una bona
proposta dins de la mitjana.
• Es valora en 3,00 punts
SORIGUÉ
• SORIGUÉ fa una proposta de procediment de la realització de l’estudi d’implantació d’energia
fotovoltaica on no especifica els treballs a realitzar com la presa de dades, consums, informació
constructiva, etc. Més aviat explica el programa tècnic que utilitzarà.
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Els apartats de l’estudi només s’enumeren, són molt generals i no en queda especificat el
contingut.
No s’indica el termini de realització i lliurament de l’estudi, amb el qual no es pot valorar.
El nivell de detall de SORIGUÉ és, en general, baix, i no fa proposta de termini de realització i
lliurament.
Es valora en 1,90 punts
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LOT 4. TARRAGONA

A. OFERTA TÈCNICA

màxim 45 PUNTS

A.1 Mitjans humans ............................................................................................. màxim 15 PUNTS
Es puntuen les propostes de mitjans humans tenint en compte la idoneïtat dels perfils professionals
d’acord als mínims establerts en el plec. Es valora la titulació acadèmica o formació dels mitjans
humans, el nombre de treballadors, la jornada de dedicació, el grup professional i els anys
d’experiència.
Únicament s’han valorat les propostes de mitjans humans superiors als mínims establerts en el plec
si aporten valor al contracte, expressat en termes de necessitat i eficiència.
•

Responsable del Contracte (fins a 1 punt)

Per valorar la idoneïtat d’aquest perfil professional s’ha tingut en compte, de major a menor
importància, les següents característiques demanades: anys d’experiència, formació que aporta
valor al contracte, capacitat de gestió en activitats similars , titulació acadèmica i jornada de
dedicació.
FERROVIAL proposa a un enginyer tècnic amb 20 anys d’experiència amb una dedicació al
contracte del 50% de la seva jornada. Aporta formació i estudis complementaris de adequats pel
contracte, i acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,80 punts.
COMSA no especifica la titulació, la formació, capacitat de gestió ni la dedicació, però assegura
que complirà amb el plec tècnic. Es valora en 0,26 punts.
INGESAN proposa a un enginyer tècnic amb 14 anys d’experiència amb una dedicació al contracte
del 50% de la seva jornada. No aporta formació ni estudis complementaris, però sí que acredita
capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,61 punts.
VEOLIA proposa a un enginyer tècnic amb 12 anys d’experiència amb una dedicació al contracte
del 50% de la seva jornada. Aporta formació i estudis complementaris de adequats pel contracte i
acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,68 punts.
GENERA QUATRO proposa a un enginyer amb 10 anys d’experiència amb una dedicació al
contracte del 50% de la seva jornada. No aporta formació i estudis complementaris. Acredita
capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,65 punts.
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ISTEM proposa a un enginyer amb 12 anys d’experiència amb una dedicació al contracte del 35%
de la seva jornada. Aporta formació i estudis complementaris de adequats pel contracte i
acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,71 punts.
EULEN proposa a un enginyer tècnic amb 10 anys d’experiència amb una dedicació al contracte
del 40% de la seva jornada. Aporta formació i estudis complementaris de poc valor al contracte i
no acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,43 punts.
KREUM-ARNÓ proposa a un enginyer tècnic amb 5 anys d’experiència. No especifica la dedicació
al contracte, però complirà amb el que dema el plec. Tampoc aporta formació i estudis
complementaris, ni acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,26 punts.
URBIA proposa a un enginyer amb 12 anys d’experiència amb una dedicació al contracte del 75%
de la seva jornada. Aporta formació i estudis complementaris adequats pel contracte i acredita
capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,83 punts.
SORIGUÉ proposa a un enginyer tècnic amb 15 anys d’experiència. No especifica la dedicació al
contracte, però complirà amb el que dema el plec. No aporta formació ni estudis
complementaris, ni tampoc acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,41
punts.
•

Cap de manteniment (fins a 2 punts)

Per valorar la idoneïtat d’aquest perfil professional s’ha tingut en compte, de major a menor
importància, les següents característiques demanades: anys d’experiència, formació i carnets
professionals que aportin valor al contracte, capacitat de gestió en activitats similars i titulació
acadèmica.
FERROVIAL proposa a un titulat en FPII amb 15 anys d’experiència amb formació i estudis
complementaris que aporten valor al contracte i que disposa de 3 carnets professionals
d’instal·lador. També acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,45 punts.
COMSA proposa a un titulat en FPII amb 10 anys d’experiència, però no especifica formació ni
estudis complementaris, ni carnets professionals d’instal·lador. Tampoc acredita capacitat de
gestió en activitats similars. Es valora en 0,43 punts.
INGESAN proposa a un titulat en CFGS amb 15 anys d’experiència, sense especificar estudis
complementaris ni carnets professionals d’instal·lador. Tanmateix acredita capacitat de gestió en
activitats similars. Es valora en 0,95 punts.
VEOLIA proposa a un titulat en FPII amb 10 anys d’experiència amb formació i estudis
complementaris que aporten força valor al contracte i que disposa de 2 carnets professional
d’instal·lador. També acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,33 punts.
GENERA QUATRO proposa a un titulat en FPII amb 25 anys d’experiència, però no especifica
formació ni estudis complementaris, ni carnets professionals d’instal·lador. Tanamteix acredita
capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,18 punts.
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ISTEM proposa a un titulat en FPII amb 26 anys d’experiència amb formació i estudis
complementaris que aporten molt valor al contracte i que disposa de 1 carnet professional
d’instal·lador. També acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,70 punts.
EULEN proposa a un titulat en FPII amb 10 anys d’experiència, però no especifica formació ni
estudis complementaris, ni carnets professionals d’instal·lador. Tampoc acredita capacitat de
gestió en activitats similars. Es valora en 0,43 punts.
KREUM-ARNÓ proposa a un titulat en FPII amb 10 anys d’experiència, però no especifica
formació ni estudis complementaris, ni carnets professionals d’instal·lador. Tampoc acredita
capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 0,43 punts.
URBIA proposa a un titulat en FPII amb 21 anys d’experiència, però no especifica formació ni
estudis complementaris. Disposa de 4 carnets professionals d’instal·lador i acredita capacitat de
gestió en activitats similars. Es valora en 1,48 punts.
SORIGUÉ proposa a un titulat en FPII amb 10 anys d’experiència, però no especifica formació ni
estudis complementaris, ni carnets professionals d’instal·lador. Tampoc acredita capacitat de
gestió en activitats similars. Es valora en 0,43 punts.
•

Equip d’Intervenció (fins a 2 punts)

Per valorar la idoneïtat d’aquest perfil professional s’ha tingut en compte, de major a menor
importància, les següents característiques demanades: formació i carnets professionals que
aportin valor al contracte, anys d’experiència, capacitat de gestió en activitats similars, titulació
acadèmica i altres aspectes de valor pel contracte.
FERROVIAL proposa un equip de tres treballadors amb titulació en FPII o equivalent amb una
mitjana de 31 anys d’experiència de tots els seus components, amb formació i estudis
complementaris que aporten molt valor pel contracte i que disposa de tots els carnets
professionals d’instal·lador. També acredita capacitat de gestió en activitats similars i el suport
en general d’un equip extern . Es valora en 1,90 punts.
COMSA proposa un equip de tres treballadors amb titulació en FPII o equivalent amb una mitjana
de 5 anys d’experiència de tots els seus components amb formació i estudis complementaris que
aporten molt valor pel contracte i que disposa de tots els carnets professionals d’instal·lador. No
acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,26 punts.
INGESAN proposa un equip de tres treballadors amb titulació en FPI, FPII o equivalent amb una
mitjana de 12 anys d’experiència de tots els seus components, aportar formació i estudis
complementaris de poc valor pel contracte i que disposa de tots els carnets professionals
d’instal·lador. També acredita capacitat de gestió en activitats similars . Es valora en 1,45 punts.
VEOLIA proposa un equip de tres treballadors amb titulació en FPII o equivalent amb una mitjana
de 5 anys d’experiència de tots els seus components, amb formació i estudis complementaris que
aporten molt valor pel contracte i que disposa de tots els carnets professionals d’instal·lador.
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També acredita capacitat de gestió en activitats similars i disposa d’un equip de suport extern. Es
valora en 1,66 punts.
GENERA QUATRO proposa un equip de tres treballadors amb titulació en FPII o equivalent amb
una mitjana de 5 anys d’experiència de tots els seus components, sense aportar formació i
estudis complementaris i que disposa de tots els carnets professionals d’instal·lador. Es valora en
1,06 punts.
ISTEM proposa un equip de tres treballadors amb titulació en FPII o equivalent amb una mitjana
de 24 anys d’experiència de tots els seus components, amb formació i estudis complementaris
que aporten molt valor pel contracte i que disposa de tots els carnets professionals d’instal·lador.
També acredita capacitat de gestió en activitats similars i el suport en general d’un equip extern .
Es valora en 1,90 punts.
EULEN proposa un equip de tres treballadors amb titulació en FPII o equivalent amb una mitjana
de 5 anys d’experiència de tots els seus components, sense aportar formació i estudis
complementaris i que disposa de tots els carnets professionals d’instal·lador. Es valora en 1,06
punts.
KREUM-ARNÓ proposa un equip de tres treballadors amb titulació en FPII o equivalent amb una
mitjana de 5 anys d’experiència de tots els seus components, sense aportar formació i estudis
complementaris i que disposa de tots els carnets professionals d’instal·lador. Es valora en 1,06
punts.
URBIA proposa un equip de tres treballadors amb titulació en FPI, FPII o equivalent amb una
mitjana de 11 anys d’experiència de tots els seus components, amb formació i estudis
complementaris que aporten valor pel contracte i que disposa de tots els carnets professionals
d’instal·lador. També acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,49 punts.
SORIGUÉ proposa un equip de tres treballadors amb titulació en FPII o equivalent amb una
mitjana de 5 anys d’experiència de tots els seus components, sense aportar formació i estudis
complementaris i que disposa de tots els carnets professionals d’instal·lador. Es valora en 1,06
punts.
•

Gestor energètic (fins a 5 punts)

Per valorar la idoneïtat d’aquest perfil professional s’ha tingut en compte, de major a menor
importància, les següents característiques demanades: jornada de dedicació, formació que aporta
valor al contracte, anys d’experiència, capacitat de gestió en activitats similars i titulació
acadèmica
FERROVIAL proposa a un arquitecte i arquitecte tècnic i titulat Certified Measurement and
Verification Professional (CMVP) i Acreditació professional LEED, amb 5 anys d’experiència i amb
una dedicació al contracte del 30% de la seva jornada. Aporta formació i estudis complementaris
de molt valor al contracte i també acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en
3,43 punts.
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COMSA proposa a un tècnic de grau mig, però no acredita titulació professional en l’àmbit de la
Gestió Energètica. Disposa de 5 anys d’experiència i tindrà una dedicació al contracte del 20% de
la seva jornada. No acredita formació complementaria de valor per la plaça, però sí capacitat de
gestió en activitats similars. Es valora en 2,13 punts.
INGESAN proposa a un enginyer tècnic especialista en Eficiència Energètica. Disposa de 22 anys
d’experiència i tindrà una dedicació al contracte del 20% de la seva jornada. Aporta formació
complementaria de poc valor per la plaça de gestor, però acredita capacitat de gestió en
activitats similars. Es valora en 3,30 punts.
VEOLIA proposa a un enginyer tècnic titulat Certified Measurement and Verification Professional
(CMVP) amb 7 anys d’experiència i amb una dedicació al contracte del 15% de la seva jornada.
Aporta formació i estudis complementaris de poc valor al contracte i també acredita capacitat de
gestió en activitats similars. Es valora en 2,85 punts.
GENERA QUATRO proposa a un enginyer tècnic amb màster en Eficiència Energètica. Disposa de
10 anys d’experiència i tindrà una dedicació al contracte del 50% de la seva jornada. No
especifica formació complementaria, però acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es
valora en 3,75 punts.
ISTEM proposa a un enginyer amb 7 anys d’experiència i amb una dedicació al contracte del 20%
de la seva jornada. Aporta formació i estudis complementaris de molt poc valor al contracte i
acredita poca capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,55 punts.
EULEN proposa a un enginyer tècnic i titulat Certified Measurement and Verification Professional
(CMVP), amb 18 anys d’experiència i amb una dedicació al contracte del 20% de la seva jornada.
No especifica formació i estudis complementaris ni acredita capacitat de gestió en activitats
similars. Es valora en 2,62 punts.
KREUM-ARNÓ proposa a un enginyer amb màster en Eficiència Energètica. Disposa de 5 anys
d’experiència i tindrà una dedicació al contracte del 20% de la seva jornada. No especifica
formació complementaria ni acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,33
punts.
URBIA proposa a un enginyer tècnic i titulat Certified Measurement and Verification Professional
(CMVP). Disposa de 20 anys d’experiència i tindrà una dedicació al contracte del 40% de la seva
jornada. Aporta formació complementaria de força valor per la plaça de gestor, però acredita
capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 3,31 punts.
SORIGUÉ proposa a un enginyer tècnic, però no acredita titulació professional en l’àmbit de la
Gestió Energètica. Disposa de 5 anys d’experiència i tindrà una dedicació al contracte del 20% de
la seva jornada. No aporta formació complementaria i acredita força capacitat de gestió en
activitats similars. Es valora en 1,73 punts.
•

Gestor GMAO (fins a 5 punts)

Per valorar la idoneïtat d’aquest perfil professional s’ha tingut en compte, de major a menor
importància, les següents característiques demanades: jornada de dedicació, formació que aporta
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valor al contracte, capacitat de gestió en activitats similars, anys d’experiència en GMAO i
titulació acadèmica.
FERROVIAL proposa a un enginyer amb anys d’experiència però no específica en GMAO i amb
una dedicació al contracte del 50% de la seva jornada. No aporta formació i estudis
complementaris de valor al contracte i acredita poca capacitat de gestió en activitats similars. Es
valora en 2,80 punts.
COMSA proposa a un enginyer informàtic amb 10 anys d’experiència en GMAO i amb una
dedicació al contracte del 50% de la seva jornada. No aporta formació i estudis complementaris
però acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 4,00 punts.
INGESAN proposa a un titulat en FPI administratiu amb 8 anys d’experiència en GMAO i amb una
dedicació al contracte del 20% de la seva jornada. No aporta formació i estudis complementaris
de valor al contracte i acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 2,40 punts.
VEOLIA proposa a un enginyer superior amb 5 anys d’experiència en GMAO i amb una dedicació
al contracte del 20% de la seva jornada. Aporta formació i estudis complementaris de gran valor
al contracte i acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 3,55 punts.
ISTEM proposa a un tècnic de CFGS, sense experiència específica en GAMO i amb una dedicació
al contracte del 35% de la seva jornada. No aporta formació i estudis complementaris de valor al
contracte i acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,80 punts.
EULEN proposa a un titulat en FPII amb 5 anys d’experiència en GMAO i amb una dedicació al
contracte del 20% de la seva jornada. Aporta formació i estudis complementaris de valor al
contracte, però no acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,85 punts.
KREUM-ARNÓ proposa a un enginyer amb màster amb 10 anys d’experiència en GMAO i amb
una dedicació al contracte de la seva jornada no especificada. No aporta formació i estudis
complementaris ni acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,10 punts.
URBIA proposa a un titulat en FPII amb 12 anys d’experiència en GMAO i amb una dedicació al
contracte del 20% de la seva jornada. Aporta formació i estudis complementaris de valor al
contracte i acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 3,20 punts.
SORIGUÉ proposa a un enginyer tècnic amb 10 anys d’experiència en GMAO i amb una dedicació
al contracte sense especificar la seva jornada. No aporta formació i estudis complementaris de
valor al contracte i tampoc acredita capacitat de gestió en activitats similars. Es valora en 1,00
punts.

A.2 - Proposta organitzativa i planificació del servei .............................................. màxim 5 PUNTS
Es puntuen les propostes presentades segon l’adequació i coherència de les mateixes al que es
demana en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars i les millors que representa. Es valora tots
els aspectes que es demana detallar:
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a) Dispositiu organitzatiu i la capacitat de resposta de les intervencions urgents dins dels
horaris de presència establerts en els edificis. (fins a 1 punt)
FERROVIAL proposa un dispositiu molt coherent i adequat amb un pla de contingències.
Detalla l’equip de suport tècnic. Millora el temps de resposta i resolució establert en el Plec
Tècnic. Es valora en 1 punt.
COMSA proposa un dispositiu organitzatiu genèric que és coherent. Es valora en 0,25 punts.
INGESAN proposa un dispositiu organitzatiu que no es adequat amb el plantejat en el plec
tècnic. Millora el temps de resposta establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,10 punts.
VEOLIA proposa un dispositiu organitzatiu genèric que és coherent. Es valora en 0,25 punts.
GENERA QUATRO proposa un dispositiu molt esquemàtic que és coherent i adequat. Millora
el temps de resposta i resolució establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,50 punts.
ISTEM proposa un dispositiu molt detallat, coherent i adequat. Es valora en 0,50 punts.
EULEN proposa un dispositiu organitzatiu genèric que és coherent. Es valora en 0,25 punts.
KREUM-ARNÓ proposa un dispositiu simple que és coherent i adequat. Millora el temps de
resposta establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,50 punts.
URBIA proposa un dispositiu simple que és coherent i adequat. Millora el temps de resposta i
resolució establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,50 punts.
SORIGUÉ proposa un dispositiu coherent i adequat. Millora el temps de resposta establert
en el Plec Tècnic. Es valora en 0,50 punts.
b) Dispositiu organitzatiu i la capacitat de resposta de les intervencions urgents fora dels
horaris de presència establerts en els edificis. (nit, caps de setmana, festius...) (fins a 1,5
punts)
FERROVIAL proposa un dispositiu molt coherent i adequat amb suport unitats itinerants
especialitzades i incloent diverses millores respecte el demanat en el plec tècnic ( SATs, SAIs,
magatzem material estoc). Millora el temps de resposta i resolució establert en el Plec
Tècnic. Es valora en 1,5 punts.
COMSA proposa un dispositiu força coherent i adequat amb unitats de suport. Millora el
temps de resposta establert en el Plec Tècnic. Es valora en 1,00 punts.
INGESAN proposa un dispositiu organitzatiu adequat amb el plantejat en el plec tècnic. Es
valora en 0,50 punts.
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VEOLIA proposa un dispositiu organitzatiu adequat amb el plantejat en el plec tècnic i amb
unitats de suport. Es valora en 0,75 punts.
GENERA QUATRO proposa un dispositiu esquemàtic que és força coherent i adequat. Millora
el temps de resposta i resolució establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,75 punts.
ISTEM proposa un dispositiu organitzatiu adequat amb el plantejat en el plec tècnic i amb
unitats de suport. Es valora en 0,75 punts.
EULEN proposa un dispositiu organitzatiu adequat amb el plantejat en el plec tècnic. Es
valora en 0,50 punts.
KREUM-ARNÓ proposa un dispositiu simple que és coherent i adequat. Millora el temps de
resposta establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,50 punts
URBIA proposa un dispositiu simple que és coherent i adequat. Millora el temps de resposta i
resolució establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,75 punts.
SORIGUÉ proposa un dispositiu simple que és coherent i adequat. Millora el temps de
resposta establert en el Plec Tècnic. Es valora en 0,50 punts
c) Justificació de la capacitat de resposta per poder atendre avaries urgents en maquinari de
climatització amb l’assistència del SAT del propi fabricant i complir amb els terminis
establerts pel Plec de prescripcions tècniques. (fins a 1,5 punt)
FERROVIAL justifica correctament i de forma documental la capacitat de resposta en el
temps màxim de 24h, establert en el plec. Es valora en 1,5 punts.
COMSA, VEOLIA i URBIA justifiquen correctament la capacitat de resposta en el temps màxim
de 24h, establert en el plec. Es valora en 1,25 punts.
ISTEM i SORIGUÉ justifica de forma teòrica la capacitat de resposta en el temps màxim de
24h, establert en el plec. Es valora en 0,75 punts.
GENERA QUATRO, KREUM-ARNÓ i EULEN no justifiquen suficientment la capacitat de
resposta en el temps màxim de 24h, establert en el plec tècnic. Es valora en 0,5 punts.
d) Dispositiu organitzatiu de la CRA 24h i Servei d’Acuda proposat per atendre avisos
d’alarmes, incloent nombre d’efectius destinats, temps màxim de resposta i arribada a
l’edifici (fins a 1 punt)
ISTEM i EULEN proposa un dispositiu molt coherent i adequat, destinant a 2 efectius i amb un
temps màxim de resposta i arribada a l’edifici de 25 minuts. Es valora en 0,75 punts.
FERROVIAL proposa un dispositiu molt coherent i adequat, destinant a 2 efectius i amb un
temps màxim de resposta i arribada a l’edifici de 30 minuts. Es valora en 0,70 punts.
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URBIA proposa un dispositiu força coherent i adequat, destinant a 2 efectius i amb un temps
màxim de resposta i arribada a l’edifici de 30 minuts. Es valora en 0,65 punts.
INGESAN, COMSA i SORIGUÉ proposen un dispositiu coherent i adequat, destinant a 2
efectius i amb un temps màxim de resposta i arribada a l’edifici de 30 minuts. Es valora en
0,60 punts.
VEOLIA proposa un dispositiu molt coherent i adequat, destinant a 1 efectiu i amb un temps
màxim de resposta i arribada a l’edifici de 30 minuts. Es valora en 0,55 punts.
GENERA QUATRO no especifica cap dispositiu, però destinaran a 2 efectius i estableixen un
temps màxim de resposta i arribada a l’edifici de 30 minuts. Es valora en 0,45 punts.
KREUM-ARNÓ especifica un dispositiu no adequat, però destinaran a 2 efectius i estableixen
un temps màxim de resposta i arribada a l’edifici de 30 minuts. Es valora en 0,45 punts.
A.3 - Comprovació i Actualització de l’Inventari ...................................................... màxim 5 PUNTS
Es puntuen les propostes de treballs de Comprovació i Actualització de l’Inventari actualment
introduït al GEMIS tenint en compte l’adequació al que es demana en el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars i les millors que representa. Es valora tots els aspectes que es demana detallar:
-

Procediment de treball i sistema de seguiment i control de la realització de les tasques.
Nombre de mitjans humans i si es tracta de recursos humans addicionals als obligatoris
definits en el punt 7.1 del plec tècnic.
Titulació acadèmica o formació del personal addicional assignat.
Jornada de dedicació del personal addicional assignat.
Acreditar formació i experiència del licitador en programes de Gestió de Manteniment
Assistit per Ordinador (GMAO).
Acreditar formació i experiència del licitador en el programa GeMIS del desenvolupador
Fama Systems, i que és propietat del Departament de Cultura.

FERROVIAL
• Presenta un procediment de treball detallat coincidint amb el que diu el PPT i detalla un sistema
de control setmanal i la convocatòria d’una reunió presencial pel seguiment dels treballs.
• Assigna quatre treballadors addicionals format per dos oficials 1ª amb formació FP II
d’electricitat i electrònica, un tècnic de projectes en l’equip de posta en marxa amb formació
amb tècnic superior en desenvolupament d’aplicacions informàtiques i un tècnic de projectes de
suport amb grau en Enginyeria Marítima.
• La dedicació total del personal addicional és de 200 hores.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO i també específicament en el programa
GeMIS del Departament de Cultura.
• Es valora en 4,63 punts.
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COMSA
• Presenta un procediment de treball detallat coincidint amb el que diu el PPT, però no es detalla
cap sistema seguiment i control dels treballs.
• Assigna dos treballadors addicionals format per un oficial 1ª amb formació FP II sense especificar
especialitat i un tècnic d’estudis i projectes amb formació d’Enginyer Tècnic Industrial.
• La dedicació total del personal addicional és de 80 hores.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO, però no acredita formació ni
experiència en el programa GeMIS del Departament de Cultura.
• Es valora en 2,75 punts.
INGESAN OHLA
• Presenta un procediment de treball general respecte amb el que diu el PPT i no detalla cap
sistema de seguiment i control dels treballs.
• Assigna tres treballadors addicionals format per tècnics d’oficina amb formació relacionades
amb l’administració i els recursos humans.
• La dedicació total del personal addicional és de 264 hores.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO i també específicament en el programa
GeMIS del Departament de Cultura.
• Es valora en 3,33 punts.
VEOLIA
• Presenta un procediment de treball detallat coincidint amb el que diu el PPT i assegura la
implantació d’un sistema de control i seguiment dels treballs durant la fase de realització de
l’inventari i durant l’execució del contracte.
• Assigna cinc treballadors addicionals format per un responsable de tasca amb formació
d’Enginyer Tècnic Industrial, un oficial 1ª amb formació sense especificar especialitat, un tècnic
d’oficina especialista GMAO amb formació d’Enginyer Industrial i d’un tècnic d’oficina de
qualitat amb formació FP II sense especificar especialitat.
• La dedicació total del personal addicional és de 156 hores.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO i també específicament en el programa
GeMIS del Departament de Cultura.
• Es valora en 4,49 punts.
GENERA FACILITY SERVICES
• No presenta un procediment de treball ni tampoc detalla cap sistema de seguiment i control
dels treballs.
• Assigna tres treballadors addicionals format per dos oficials 1ª amb formació FP II d’electricitat i
d’instal·lacions frigorífiques, i un tècnic d’oficina amb formació d’Enginyer Industrial.
• La dedicació total del personal addicional és de 240 hores.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO i també específicament en el programa
GeMIS del Departament de Cultura.
• Es valora en 3,75 punts.
ISTEM
• Presenta un procediment de treball detallat coincidint amb el que diu el PPT, però no es detalla
cap sistema seguiment i control dels treballs.
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•
•
•
•

Assigna un tècnic d’oficina addicional amb formació FP d’eficiència energètica.
No descriu la dedicació d’hores total del personal addicional.
Acredita formació i experiència en programes de GMAO, però no acredita formació ni
experiència en el programa GeMIS del Departament de Cultura.
Es valora en 1,75 punts.

EULEN MANTENIMIENTO
• No presenta un procediment de treball ni tampoc detalla cap sistema de seguiment i control
dels treballs.
• Assigna un treballadors addicionals amb formació FP I sense especificar especialitat.
• La dedicació total del personal addicional és de 160 hores.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO, però no acredita formació ni
experiència en el programa GeMIS del Departament de Cultura.
• Es valora en 2,00 punts.
KREUM-ARNÓ
• Presenta un procediment de treball detallat coincidint amb el que diu el PPT, però no es detalla
cap sistema seguiment i control dels treballs.
• Assigna un tècnic d’oficina addicional amb formació d’Enginyeria Tècnica Industrial.
• La dedicació total del personal addicional és de 80 hores.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO, però no acredita formació ni
experiència en el programa GeMIS del Departament de Cultura.
• Es valora en 2,00 punts.
URBIA SERVICES
• No presenta un procediment de treball ni tampoc detalla cap sistema de seguiment i control
dels treballs.
• Assigna un treballadors addicional amb formació FP I d’instal·lacions elèctriques.
• La dedicació total del personal addicional és de 80 hores.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO, però no acredita formació ni
experiència en el programa GeMIS del Departament de Cultura.
• Es valora en 1,50 punts.
AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA SLU (SORIGUÉ)
• Presenta un procediment de treball detallat coincidint amb el que diu el PPT, però no es detalla
cap sistema seguiment i control dels treballs.
• Assigna un treballadors addicional amb formació FP II sense especificar especialitat.
• La dedicació total del personal addicional és de 80 hores.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO, però no acredita formació ni
experiència en el programa GeMIS del Departament de Cultura.
• Es valora en 2,25 punts.
A.4 - Elaboració del Pla Executiu de Conservació i Manteniment ............................ màxim 5 PUNTS
Es puntuen les propostes dels treballs d’elaboració del Pla Executiu de Conservació i Manteniment
actualment introduït al GEMIS tenint en compte l’adequació al que es demana en el Plec de
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Prescripcions Tècniques Particulars i les millores que representa. Es valora tots els aspectes que es
demana detallar:
-

Procediment de treball i sistema de seguiment i control de la realització de les tasques.
Nombre de mitjans humans assignats i si és tracta de personal addicional a l’assignat al
contracte
Titulació acadèmica o formació del personal assignat
Jornada de dedicació del personal assignat.
Acreditar formació i experiència en programes de Gestió de Manteniment Assistit per
Ordinador (GMAO)
Acreditar formació i experiència en el programa GeMiS.

FERROVIAL
• Presenta un procediment de treball coincident al que diu el PPT. És valora positivament el nivell
de detall i compliment del PPT.
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, tres Oficials de 1ª (un FP II Electricitat, un FP II
Electricitat –Electrònic i un Tècnic en muntatge i Manteniment de instal·lacions de fred i calor) un
tècnic de suport tècnic/normatiu (Enginyeria Tècnica Industrial), un tècnic de projectes per la
posta en Marxa (Tècnic Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques) i un gestor
GEMAO (Màster en Enginyeria Industrial. Grau en Enginyeria en tecnologies industrials (personal
adscrit al contracte).
• Els tres Oficials de 1ª els i assigna una dedicació de 240 hores en total. El tècnic de suport
tècnic/normatiu 40 hores i al tècnic de projectes i gestor GEMAO, 20 hores a cadascun.
• Acredita formació i experiència en programes de GMAO, específicament en els programes GIM i
PRISMA.
• Acredita formació i experiència en el programa GeMIS del Departament de Cultura
• Es valora en 4,40 punts
COMSA
• Presenta un procediment de treball coincident al que diu el PPT. És valora positivament el nivell
de detall i compliment del PPT.
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, un tècnic d’estudis i projectes de Departament
de l’Oficina tècnica (enginyer tècnic industrial), un encarregat, (FP II especialista) i un Oficial de 1ª
polivalent ( PF II)
• Del personal assignat, amb una dedicació d’una setmana, amb un total de 120 hores.
• Acredita formació i experiència en programa GMAO propi, "IMAN”
• En la documentació no s’acredita la formació ni l’experiència en el programa GeMIS del
Departament de Cultura, però es valora el compromís de realitzar la formació especifica per els
tècnics assignats al servei
• Es valora en 3,30 punts
INGESAN
• Presenta un procediment de treball coincident al que diu el PPT. És valora positivament el nivell
de detall i compliment del PPT.
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•

•
•
•
•

Assigna personal addicional al requerit en el PPT, adjunt al Cap de Servei (Tècnic Superior en
Gestió Comercial i Màrqueting, Tècnic Superior Administració i Finances) un Gestor de relacions
laborals (Llicenciada Sociologia i Relacions del treball), un suport administratiu (Tècnica
administratiu).
Del personal assignat, la dedicació de l’Adjunt cap de servei, es del 20% de la jornada, del Gestor
de relacions laborals, es del 10 % de la jornada i del Suport administratiu del 25 % de la jornada.
Acredita formació i experiència en programa GMAO, GIM – TCMAN Prodeman (Mantedif).
Acredita experiència del programa de GeMIS del Departament de Cultura, no queda acreditada la
formació especifica.
Es valora en 3,80 punts

VEOLIA
• Presenta un procediment de treball coincident al que diu el PPT. Manca la definició d’altres
consideracions del PEM
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, Responsable tasca (Enginyer Tècnic Industrial),
Especialista GMAO (Enginyer Superior Industrial), Suport administratiu GMAO (Tècnic
administratiu), Tècnic qualitat (FPII)
• Del personal assignat tindran una dedicació de 160 hores en total
• Acredita formació i experiència en programa GMAO, Prisma 3 i Qlikview.
• Acredita experiència del programa de GeMIS del Departament de Cultura, no queda acreditada la
formació especifica. Actualment és l’empresa mantenidora del contracte.
• Es valora en 4,30 punts
GENERA QUATRO
• En el procediment de treball detalla amb un exemple d’un edifici, sense explicació ni detall del
procediment de treball descrit al PPT
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, un Oficial de 1ª (formació FP I elèctric), i un
Tècnic ( Enginyer Industrial)
• Del personal assignat tindran una dedicació de 80 hores cadascuna, amb un total de 160 hores
• Acredita formació i experiència en programa GMAO, disposa d’un programa de GMAO propi,
GMAO Master Tools Web.
• Acredita experiència del programa de GeMIS del Departament de Cultura, no queda acreditada la
formació especifica.
• Es valora en 2,60 punts
ISTEM
• Presenta un procediment de treball coincident al que diu el PPT. És valora positivament el nivell
de detall i compliment del PPT.
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, la seva Oficina Tècnica, punt que es valora molt
positivament. On part dels tècnics assignats tenen formació enginyer i arquitecte.
• Es valora positivament la dedicació del personal addicional assignat, que resta a disposició del
contracte
• Acredita formació i experiència en programa GMAO, ManTest i TcMan.
• No queda acreditada la formació i experiència en el programa GeMiS.
• Es valora en 4,00 punts
EULEN
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Presenta un procediment de treball on es detalla la comprovació i actualització de l’inventari del
PPT, l’elaboració del Pla Executiu de Conservació i Manteniment i l’elaboració del Pla de
manteniment conductiu.
Cap altra consideració respecte el PEM
Assigna personal addicional al requerit en el PPT, la seva Oficina Tècnica, punt que es valora molt
positivament. On part dels tècnics assignats tenen formació, un enginyer Tècnic Industrial, un
enginyer de Camins i un delineant.
Del personal assignat, la dedicació de l’Oficina Tècnica és del 10 % de la jornada i 215 hores de
tècnics addicionals per actualització d’inventari, càrrega de dades, entre altres.
Acredita formació i experiència en programa GMAO, GIM – TCMAN
En la documentació no s’acredita la formació ni l’experiència en el programa GeMIS del
Departament de Cultura.
Es valora en 3,30 punts

KREUM – ARNÓ
• Presenta un procediment de treball coincident al que diu el PPT. És valora positivament el nivell
de detall i compliment del PPT.
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, un Tècnic (formació Enginyer Tècnic Industrial)
• Del personal assignat, la dedicació, durant vuit setmanes, amb un total de 160 hores.
• No queda acreditada la formació i experiència en programes de Gestió de Manteniment Assistit
per Ordinador (GMAO)
• No queda acreditada la formació i experiència en el programa GeMiS.
• Es valora en 2,10 punts
URBIA
• Presenta un procediment de treball coincident al que diu el PPT. És valora positivament el nivell
de detall i compliment del PPT.
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, dos Oficials, (un professional de manteniment
d’edificacions i un FP I d’equip i instal·lacions electrotècniques)
• Del personal assignat, la dedicació, durant dues setmanes, un total de 80 hores cadascun, amb
un total de 160 hores.
• En la documentació no s’acredita la formació ni l’experiència en el programa GeMIS del
Departament de Cultura, però es valora el compromís de realitzar la formació especifica per els
tècnics assignats al servei
• Acredita formació i experiència en programa GMAO, GMAO-GIM de Tcmany GMAOROSMIMAN.
• Es valora en 3,40 punts
SORIGUÉ
• Presenta un procediment de treball on només es detalla la comprovació i actualització de
l’inventari del PPT i de l’elaboració del Pla Executiu de Conservació i Manteniment
• Cap referència en l’elaboració del Pla de manteniment conductiu i cap altra consideració
respecte el PEM
• Assigna personal addicional al requerit en el PPT, un Oficial de 1ª (FP II)i un tècnic (formació
GMAO)
• Del personal assignat, a l’Oficial de 1ª li atorga una dedicació de 40 hores durant dues setmanes,
amb un total de 80 hores.
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Acredita formació i experiència en programa GMAO, Tcman
No queda acreditada la formació i experiència en el programa GeMiS.
Es valora en 1,80 punts

B. PROPOSTES DE MILLORA EN ELS EDIFICIS O INSTAL·LACIONS

màxim 15 PUNTS

B.1 – Auditories energètiques dels edificis..... ....................................................... màxim 10 PUNTS
Es puntuen les propostes de millora tenint en compte la documentació que es lliurarà pel que fa
cadascun dels aspectes demanats:
a)
b)
c)
d)

Proposta del procediment de la realització de les auditories. (fins a 1,5 punts)
Apartats que conformaran l’auditoria i documentació detallada que es lliurarà. (fins a 3 punts)
Termini de realització dels treballs i lliurament de les auditories. (fins a 1,5 punts)
Identificar els edificis de cada lot dels que es proposa realitzar les auditories, incloent l’edifici
que s’ha de realitzar de forma obligatòria d’acord amb el plec tècnic. (fins a 4 punts)

FERROVIAL SERVICIOS
• Presenta un procediment de realització de les auditories concret i detallat.
• Es presenta un llistat prou complert dels apartats de l’auditoria amb explicació aclaridora del
contingut de cadascun d’ells.
• Termini de realització dels treballs: Ferrovial presenta el millor termini de lliurament, de dos
mesos per als set edificis proposats.
• Es faran les auditories energètiques al total dels set edificis, que són: Serveis Territorials de
Tarragona, Biblioteca Pública de Tarragona, Central de Biblioteques de Tarragona, Arxiu Històric
de Tarragona, Casa Cultura de Valls, Serveis Territorials de Terres de l’Ebre i Magatzem
d’Arqueologia.
• Es valora positivament un bon detall en l’explicació, el tipus de procediment, termini d’entrega i
nombre d’auditories energètiques proposades.
• Es valora en 9,75 punts
COMSA
• Presenta un procediment de realització de les auditories prou concret i detallat.
• Es presenta un llistat molt complert dels apartats de l’auditoria amb explicació aclaridora del
contingut de cadascun d’ells, pel qual aconsegueix una molt bona puntuació en aquest apartat.
• Termini de realització dels treballs: Màxim tres mesos per als cinc edificis proposats, que suposa
una puntuació dins la mitjana.
• Es faran les auditories energètiques a cinc dels edificis, que són: Serveis Territorials de
Tarragona, Biblioteca Pública de Tarragona, Arxiu Històric de Tarragona, Casa Cultura de Valls i
Serveis Territorials de Terres de l’Ebre.
• Es valora positivament un bon detall en l’explicació, el tipus de procediment, baixant una mica la
valoració en quant a termini d’entrega i nombre d’auditories energètiques proposades.
• Es valora en 8,06 punts
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INGESAN
• INGESAN fa una proposta amb un breu nivell explicatiu, que no especifica alguns conceptes
importants.
• Es valora positivament el detall explicatiu d’alguns apartats de la seva proposta d’auditoria, tot i
que penalitza el fet que no s’especifiquen les tasques a realitzar per al recull de la informació
energètica del centre, per a un acurat estudi.
• Termini de realització dels treballs: S’estima un termini de dues setmanes de mitjana per edifici,
suposant, per tant, un bon termini.
• Es faran les auditories energètiques al total dels set edificis, que són: Serveis Territorials de
Tarragona, Biblioteca Pública de Tarragona, Central de Biblioteques de Tarragona, Arxiu Històric
de Tarragona, Casa Cultura de Valls, Serveis Territorials de Terres de l’Ebre i Magatzem
d’Arqueologia.
• El nivell de detall de INGESAN és insuficient per algun dels conceptes importants, però es valora
molt positivament el nombre d’edificis proposats i un correcte termini de realització de les
auditories.
• Es valora en 6,92 punts
VEOLIA
• La proposta del procediment de la realització de les auditories de VEOLIA està molt ben
detallada i recull totes les actuacions necessàries per una bona auditoria.
• S'enumeren els diferents apartats i se'n fa un breu resum del contingut de cadascun, que
compleix amb els requisits necessaris.
• Termini de realització dels treballs: Es planteja quatre mesos per la realització de les set
auditories proposades, termini mig respecte la resta d’empreses.
• Es faran les auditories energètiques al total dels set edificis, que són: Serveis Territorials de
Tarragona, Biblioteca Pública de Tarragona, Central de Biblioteques de Tarragona, Arxiu Històric
de Tarragona, Casa Cultura de Valls, Serveis Territorials de Terres de l’Ebre i Magatzem
d’Arqueologia.
• El nivell de detall de VEOLIA és molt bo, però no arriba a una millor puntuació per els terminis de
realització de les auditories.
• Es valora en 8,61 punts
GENERA QUATRO
• La proposta de procediment de la realització de les auditories és molt explicativa, detallada,
correcte i complerta, cosa que es valora molt positivament.
• En quant als apartats que conformaran l’auditoria, només s’enumeren, però es llisten tots els
subtítols consistents en un exhaustiu llistat que contempla tots els requisits necessaris, i en
complementa la informació.
• Termini de realització dels treballs: Ferrovial presenta el millor termini de lliurament, de dos
mesos per als set edificis proposats.
• Es faran les auditories energètiques al total dels set edificis, que són: Serveis Territorials de
Tarragona, Biblioteca Pública de Tarragona, Central de Biblioteques de Tarragona, Arxiu Històric
de Tarragona, Casa Cultura de Valls, Serveis Territorials de Terres de l’Ebre i Magatzem
d’Arqueologia.

Rambla de Santa Mònica, 8
08002 Barcelona
Telèfon 933 16 27 00
Fax 933 16 28 68

Pàgina 72 de 81

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció de Serveis
Servei d’Obres
•
•

Es valora positivament un molt bon detall en l’explicació, el procediment, termini d’entrega i
nombre d’auditories energètiques proposades.
Es valora en 10,00 punts

ISTEM
• ISTEM dona una importància alta dins el seu estudi a les mesures d'eficiència passives,
estudiades a la visita en gran mesura i molt ben explicades al seu informe. Es parla de prendre
mesures reals a l'edifici tot i que no se n'explica el procediment, cosa que minora una mica la
seva valoració.
• Es valora positivament el detall explicatiu de cadascun dels apartats que conformen l’auditoria.
• Termini de realització dels treballs: S’estima un termini de dues setmanes per centre, essent
aquest un termini prou bo.
• Es faran les auditories energètiques a dos dels edificis de Tarragona: Biblioteca Pública de
Tarragona i Central de Biblioteques de Tarragona.
• El nivell de detall de ISTEM és prou adequat, en general, així com el termini de realització de les
auditories però es penalitza el nombre d’auditories proposades.
• Es valora en 6,06 punts
EULEN
• La proposta de EULEN es breu però especifica clarament tots els punts importants del seu
procediment de realització i amb bon raonament.
• En quant als apartats que conformen l’auditoria, aquests només s’enumeren i no són prou
explicatius de la informació que finalment es veurà reflectida al seu informe
• Termini de realització dels treballs: S’estima un termini de tres mesos per edifici, essent aquest
un termini molt llarg per l’execució i valorat en conseqüència.
• Es faran les auditories energètiques a dos dels edificis de Tarragona: Biblioteca Pública de
Tarragona i Arxiu Històric de Tarragona.
• El nivell de detall del procediment de EULEN és suficient, però es penalitza l’explicació dels
apartats, el nombre d’auditories proposades i els llargs terminis de realització d’aquestes.
• Es valora en 2,78 punts
KREUM-ARNÓ
• KREUM fa una proposta enumerant les fases i explicant d’una forma molt senzilla el
procediment, correctament.
• Per als apartats de l’auditoria, toca els punts més importants però només els enumera.
• Termini de realització dels treballs: S’estima un termini de tres mesos per set edificis, que
suposa una valoració dins la mitjana de les propostes.
• Es faran les auditories energètiques al total dels set edificis, que són: Serveis Territorials de
Tarragona, Biblioteca Pública de Tarragona, Central de Biblioteques de Tarragona, Arxiu Històric
de Tarragona, Casa Cultura de Valls, Serveis Territorials de Terres de l’Ebre i Magatzem
d’Arqueologia.
• El nivell de detall de la proposta és correcte, dins la mitjana, en la majoria dels apartats i destaca
en el nombre d’auditories proposades.
• Es valora en 6,93 punts
URBIA
• Presenta un procediment de realització de les auditories concret, detallat I coherent.
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En quant als apartats que conformaran l’auditoria, s’enumeren, títols, subtítols i contingut,
essent un complert estudi amb bona especificació de contingut.
Termini de realització dels treballs: El termini serà de 14 dies laborables per edifici, essent de les
millors propostes.
Es faran les auditories energètiques al total dels set edificis, que són: Serveis Territorials de
Tarragona, Biblioteca Pública de Tarragona, Central de Biblioteques de Tarragona, Arxiu Històric
de Tarragona, Casa Cultura de Valls, Serveis Territorials de Terres de l’Ebre i Magatzem
d’Arqueologia.
Es valora positivament un bon detall en l’explicació del procediment, també del contingut dels
apartats, bon termini d’entrega i nombre màxim d’auditories energètiques proposades.
Es valora en 9,42 punts

SORIGUÉ
• Proposta de procediment mol ben detallada i coherent.
• Es fa un recull dels apartats suficients, tot i que no es transmet tota la informació recollida que
s'ha descrit a la proposta de procediment.
• Termini de realització dels treballs: Dos mesos per als dos edificis proposats, amb el qual queda
una mica per sota de la mitjana de les propostes presentades per les demés empreses.
• Es faran les auditories energètiques a dos dels edificis, que són: Arxiu Històric de Tarragona i
Biblioteca Pública de Tarragona.
• El nivell de detall de SORIGUÉ és bo en quant a la proposta, però baixa la seva valoració en
l’explicació dels apartats de l’auditoria i el termini de realització i lliurament. El nombre
d’auditories proposades està per sota de la mitjana de les demés empreses.
• Es valora en 4,57 punts
B.2 - Millora d’implantació d’energia fotovoltaica en els edificis ............................ màxim 5 PUNTS
Es puntuen les propostes de millora tenint en compte la documentació que es lliurarà pel que fa
cadascun dels aspectes demanats:
a)
b)
c)

Proposta del procediment de la realització de l’estudi. (fins a 1 punts)
Documentació detallada i apartats que contindrà l’estudi. (fins a 3 punts)
Termini de realització dels treballs i lliurament. (fins a 1 punts)

FERROVIAL SERVICIOS
• Presenta un procediment de realització de l’estudi d’energia fotovoltaica molt senzill i poc
detallat que es valora en conseqüència.
• Es presenta un llistat complert dels apartats de l’estudi amb explicació aclaridora del contingut
de cadascun d’ells, pel qual aconsegueix una bona puntuació.
• Termini de realització dels treballs: Ferrovial presenta el millor termini de lliurament, de dos dies
de mitjana.
• Es valora positivament un bon detall en l’explicació dels apartats, que contraresta el poc detall
del procediment. Màxima valoració en el termini d’entrega.
• Es valora en 3,80 punts
COMSA
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La proposta de procediment de COMSA no entra en detall en l’explicació del procediment, cosa
que es puntua en conseqüència.
En els apartats i documentació detallada de l’estudi d’implantació tampoc entren en detall, tot i
que s’enumeren els punts més importants i se’n descriu un estudi prou complert
Termini de realització dels treballs: Una setmana, que respecte al resta de propostes queda una
mica per sota de la mitjana.
En general és una proposta amb un nivell de detall suficient en els punts més importants, però
manca informació en d’altres. En quant als terminis de realització i lliurament, tot i ser una bona
proposta, hi ha empreses que han ofert millors terminis.
Es valora en 2,69 punts

INGESAN
• INGESAN fa una proposta ben detallada i clara del procediment a seguir.
• En quant als apartats que conformen l’estudi d’implantació d’energia fotovoltaica, són
suficients, però no massa explicatius de la informació que finalment es veurà reflectida al seu
informe.
• Termini de realització i lliurament dels treballs: S’estima un termini de cinc dies laborals,
proposta que està una mica per sota de la mitjana de les demés empreses.
• El nivell de detall de INGESAN és suficient en quant a la proposta, pels concepte més importants
dels apartats i en quant a termini de realització.
• Es valora en 2,65 punts
VEOLIA
• Presenta un procediment de realització de l’estudi d’energia fotovoltaica molt ben detallat i
complert.
• S'enumeren el apartats de l'estudi, molt generalistes, sense aclarir què contindrà cadascun, cosa
que minora la valoració, tot i que en l'apartat de presentació presencial se n'explica molt bé el
contingut.
• Termini de realització dels treballs: Tres setmanes, que resulta baix respecte d’altres empreses.
• Es valora positivament un bon detall en l’explicació del procediment, no tant bo en el contingut
dels apartats i el termini d’entrega.
• Es valora en 3,10 punts
GENERA QUATRO
• La proposta de procediment en l’estudi d’implantació de l’energia fotovoltaica és prou
explicativa i complerta.
• En quant als apartats que conformen l’auditoria, aquests només s’enumeren i no són prou
explicatius de la informació que finalment es veurà reflectida al seu informe.
• Termini de realització dels treballs: S’estima un termini de dos mesos, essent aquest un termini
més llarg que altres empreses i valorat en conseqüència.
• Es valora positivament un correcte detall en l’explicació, tot i que minora la seva valoració en
quant als apartats i contingut, i el termini d’entrega.
• Es valora en 2,28 punts
ISTEM
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ISTEM presenta una proposta correcte i adient en procediment per als seus estudis
d’implantació d’energia fotovoltaica.
Es valora positivament el detall explicatiu dels apartats que conformaran els estudis, essent
coherents amb les necessitats a examinar.
Termini de realització dels treballs: S’estima un termini de dues setmanes, essent un termini
més llarg que altres empreses que han fet millors propostes.
El nivell de detall dels apartats de ISTEM és acurat, i la proposta de procediment, suficient, però
es penalitzen els terminis de realització dels estudis.
Es valora en 2,39 punts

EULEN
• En el cas de la proposta per implantació d'energia fotovoltaica als edificis de EULEN, hi ha un
bon nivell en quant a presa de dades, encara que no s'especifica suficientment la implantació
segons les propietats constructives, simulacions i anàlisis de propostes.
• En quant als apartats que conformen l’auditoria, aquests s’expliquen suficientment, sense ser
molt explicatius en cada punt.
• Termini de realització dels treballs: S’estima un termini de tres mesos, essent aquest el termini
més llarg respecte d’altres empreses i, per tant, minora la seva valoració.
• El nivell de detall del procediment de EULEN és suficient, però es penalitza el termini de
realització i lliurament.
• Es valora en 1,52 punts
KREUM-ARNÓ
• La proposta del procediment de la realització de l’estudi d’implantació d’energia fotovoltaica de
KREUM-ARNÓ és molt breu i sense detall de la realització de l’estudi.
• Només es citen els apartats d’una manera molt general i sense donar explicació del contingut
d’aquests.
• Termini de realització dels treballs: Es realitzarà en el transcurs d’un mes, amb el qual queda
per sota de la mitjana de propostes.
• El nivell de detall de KREUM és, en general, baix, i la seva proposta en quant al termini de
realització i lliurament, bastant alta.
• Es valora en 0,47 punts
URBIA
• URBIA presenta un procediment de realització de l’estudi d’implantació d’energia fotovoltaica
en els edificis ben detallat i coherent.
• S’enumeren els apartats que conformaran l’auditoria, els quals compten amb títols, subtítols i
contingut dels documents, sent l’estudi d’un molt bon nivell descriptiu.
• Termini de realització dels treballs: El termini és molt bo, ja que serà de tres setmanes pels set
edificis proposats per URBIA.
• Es valora positivament un molt bon detall en l’explicació del procediment, també del contingut
dels apartats i termini d’entrega molt curt.
• Es valora en 4,67 punts
SORIGUÉ
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SORIGUÉ fa una proposta de procediment de la realització de l’estudi d’implantació d’energia
fotovoltaica on no especifica els treballs a realitzar com la presa de dades, consums, informació
constructiva, etc. Més aviat explica el programa tècnic que utilitzarà.
Els apartats de l’estudi només s’enumeren, són molt generals i no en queda especificat el
contingut.
No s’indica el termini de realització i lliurament de l’estudi, amb el qual no es pot valorar.
El nivell de detall de SORIGUÉ és, en general, baix, i no fa proposta de termini de realització i
lliurament.
Es valora en 1,90 punts

Cap de la Secció d’obres i Instal·lacions
Servei d’Obres
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Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció de Serveis
Servei d’Obres

Ferrovial

Rubatec

Nergy

Genera Quatro

Ingesan

Eulen

Urbia

Constraula

Comsa

El resultat per a cada lot es recull en el quadre-resum següent:

45 punts

38,07

24,92

18,01

29,33

27,71

18,08

32,83

22,69

28,22

A. Oferta tècnica

30 punts

24,52

17,24

15,71

17,05

18,35

14,05

18,41

16,22

17,11

A.1 Mitjans humans

15 punts

10,75

8,97

7,54

8,45

8,47

6,25

9,86

6,61

7,91

0,77
1,95
1,80
3,43
2,80

0,61
1,44
1,53
2,73
2,66

0,77
1,35
1,46
1,65
2,30

0,62
0,43
1,17
3,75
2,48

0,58
0,95
1,36
3,30
2,29

0,35
0,43
1,07
2,62
1,78

0,71
1,30
1,52
3,31
3,03

0,55
0,43
1,07
1,72
2,85

0,23
0,43
1,27
2,13
3,86

Lot 1. Barcelona
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

Sobre B

Responsable del Contracte
Cap de Manteniment
Equip d’Intervenció
Gestor energètic
Gestor GMAO

màx.
màx.
màx.
màx.
màx.

1
2
2
5
5

A.2 Proposta organitzativa i planificació del servei

5 punts

4,75

3,25

2,50

2,25

2,75

2,00

3,15

3,75

3,15

A.3 Comprovació i Actualització de l’Inventari

5 punts

4,63

2,63

2,58

3,75

3,33

2,50

2,00

3,50

2,75

A.4 Elaboració del Pla Executiu de Conservació i Manteniment

5 punts

4,40

2,40

3,10

2,60

3,80

3,30

3,40

2,36

3,30

B.PROPOSTES DE MILLORA EN ELS EDIFICIS O INSTAL·LACIONS

15 punts

13,55

7,68

2,30

12,28

9,36

4,03

14,42

6,47

11,11

B.1. - Auditories energètiques dels edificis

10 punts

9,75

4,16

2,10

10,00

6,71

2,51

9,56

4,56

8,42

B.2. - Estudis d'implantació d'energia fotovoltaica en els edificis

5 punts

3,80

3,52

0,20

2,28

2,65

1,52

4,86

1,91

2,69
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Veolia

Genera Quatro

Ingesan

Urbia

Comsa

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció de Serveis
Servei d’Obres

45 punts

32,92

29,98

29,66

31,91

28,54

A. Oferta tècnica

30 punts

20,98

17,75

18,91

17,46

17,23

A.1 Mitjans humans

15 punts

10,07

9,15

9,04

10,61

8,03

0,72
1,29
1,73
2,82
3,51

0,68
1,07
1,13
3,75
2,51

0,77
0,88
1,76
3,30
2,33

0,80
1,70
1,70
3,31
3,10

0,26
0,39
1,33
2,13
3,92

Lot 2. Girona
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

Sobre B

Responsable del Contracte
Cap de Manteniment
Equip d’Intervenció
Gestor energètic
Gestor GMAO

màx.
màx.
màx.
màx.
màx.

1
2
2
5
5

A.2 Proposta organitzativa i planificació del servei

5 punts

2,85

2,25

2,75

3,15

3,15

A.3 Comprovació i Actualització de l’Inventari

5 punts

4,36

3,75

3,33

1,50

2,75

A.4 Elaboració del Pla Executiu de Conservació i Manteniment

5 punts

3,70

2,60

3,80

2,20

3,30

B.PROPOSTES DE MILLORA EN ELS EDIFICIS O INSTAL·LACIONS

15 punts

11,94

12,23

10,75

14,45

11,31

B.1. - Auditories energètiques dels edificis

10 punts

8,70

9,90

7,50

9,50

8,20

B.2. - Estudis d'implantació d'energia fotovoltaica en els edificis

5 punts

3,24

2,33

3,25

4,95

3,11
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Ilerfred

Nergy

Ingesan

Genera Quatro

Eulen

Kreum-Arnó

Urbia

Comsa

Sorigué

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció de Serveis
Servei d’Obres

45 punts

23,37

18,12

29,15

29,28

19,76

17,89

32,05

27,60

18,05

A. Oferta tècnica

30 punts

14,22

15,52

18,77

16,96

13,61

10,10

17,26

17,10

10,95

A.1 Mitjans humans

15 punts

7,27

7,69

8,94

8,41

6,36

4,05

10,46

7,95

4,55

0,81
1,96
1,70
1,10
1,71

0,85
1,33
1,56
1,65
2,30

0,75
0,93
1,68
3,30
2,29

0,67
0,42
1,09
3,75
2,48

0,45
0,42
1,09
2,62
1,78

0,25
0,42
1,09
1,33
0,96

0,84
1,70
1,58
3,31
3,03

0,25
0,42
1,29
2,13
3,86

0,45
0,42
1,09
1,73
0,86

Lot 3. Lleida
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

Sobre B

Responsable del Contracte
Cap de Manteniment
Equip d’Intervenció
Gestor energètic
Gestor GMAO

màx.
màx.
màx.
màx.
màx.

1
2
2
5
5

A.2 Proposta organitzativa i planificació del servei

5 punts

1,00

2,45

2,70

2,20

1,95

1,95

3,10

3,10

2,35

A.3 Comprovació i Actualització de l’Inventari

5 punts

1,75

2,58

3,33

3,75

2,00

2,00

1,50

2,75

2,25

A.4 Elaboració del Pla Executiu de Conservació i Manteniment

5 punts

4,20

2,80

3,80

2,60

3,30

2,10

2,20

3,30

1,80

B.PROPOSTES DE MILLORA EN ELS EDIFICIS O INSTAL·LACIONS

15 punts

9,15

2,60

10,38

12,32

6,15

7,79

14,79

10,50

7,10

B.1. - Auditories energètiques dels edificis

10 punts

6,65

2,40

7,29

10,00

4,60

7,25

9,79

7,50

5,20

B.2. - Estudis d'implantació d'energia fotovoltaica en els edificis

5 punts

2,50

0,20

3,09

2,32

1,55

0,54

5,00

3,00

1,90
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Ferrovia

Comsa

Ingesan

Veolia

Genera

Istem

Eulen

Kreum

Urbia

Sorigué

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció de Serveis
Servei d’Obres

45 punts

37,65

27,98

28,70

33,34

30,03

24,61

17,99

17,63

30,85

17,50

A. Oferta tècnica

30 punts

24,10

17,23

19,13

21,63

17,75

16,16

13,69

10,23

16,76

11,03

A.1 Mitjans humans

15 punts

10,37

8,08

8,71

10,04

9,20

7,66

6,39

4,18

10,31

4,63

0,80
1,45
1,90
3,43
2,80

0,26
0,43
1,26
2,13
4,00

0,61
0,95
1,45
3,30
2,40

0,68
1,33
1,66
2,82
3,55

0,65
1,18
1,06
3,75
2,55

0,71
1,70
1,90
1,55
1,80

0,43
0,43
1,06
2,62
1,85

0,26
0,43
1,06
1,33
1,10

0,83
1,48
1,49
3,31
3,20

0,41
0,43
1,06
1,73
1,00

MANT 2022

Lot 4. Tarragona
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR

Sobre B

Responsable del Contracte
Cap de Manteniment
Equip d’Intervenció
Gestor energètic
Gestor GMAO

màx.
màx.
màx.
màx.
màx.

1
2
2
5
5

A.2 Proposta organitzativa i planificació del servei

5 punts

4,70

3,10

2,70

2,80

2,20

2,75

2,00

1,95

3,15

2,35

A.3 Comprovació i Actualització de l’Inventari

5 punts

4,63

2,75

3,33

4,49

3,75

1,75

2,00

2,00

1,50

2,25

A.4 Elaboració del Pla Executiu de Conservació i Manteniment

5 punts

4,40

3,30

4,40

4,30

2,60

4,00

3,30

2,10

1,80

1,80

B.PROPOSTES DE MILLORA EN ELS EDIFICIS O INSTAL·LACIONS

15 punts

13,55

10,75

9,57

11,71

12,28

8,45

4,30

7,40

14,09

6,47

B.1. - Auditories energètiques dels edificis

10 punts

9,75

8,06

6,92

8,61

10,00

6,06

2,78

6,93

9,42

4,57

B.2. - Estudis d'implantació d'energia fotovoltaica en els edificis

5 punts

3,80

2,69

2,65

3,10

2,28

2,39

1,52

0,47

4,67

1,90
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