INFORME TÈCNIC
ASSUMPTE: VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ DEL “SOBRE B” SEGONS ELS CRITERIS AVALUABLES
MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR, DE LES PROPOSTES DELS LICITADORS DEL LOT 2 DEL CONTRACTE DE
SERVEI DE MATENIMENT DEL CLAVEGUERAM MUNICIPAL DINTRE DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA I
DE COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT A OBRES DE CLAVEGUERAM DEL MUNICIPI DE
CASTELLDEFELS

L’objecte del present informe és valorar la documentació aportada pels licitadors que han participat en
el procediment obert del LOT 2: Serveis tècnics necessaris de Coordinador/a de Seguretat i Salut per a
les obres de clavegeuram incloses en el lot 1 pel Contracte de servei de manteniment del clavegueram
municipal dintre del cicle integral de l’aigua i de coordinador/a de seguretat i salut a obres de millora i
actuacions sobre la xarxa de clavegueram inclòs dins del sobre B.
A aquests efectes, la informació a valorar és la definida per la clàusula catorzena del Plec de clàusules
administratives particulars (Documentació que han de presentar les empreses).
En aquest sentit, la clàusula quinzena del Plec de clàusules administratives particulars (Criteris de
valoració de les ofertes) estableix uns criteris avaluables mitjançant judicis de valor (40 punts).
1.

ANTECEDENTS

El 7 de març de 2022 s’ha publicat a la Plataforma electrónica de contractació pública l’anunci de
licitació per la contractació del Servei de manteniment del clavegueram municipal dintre del cicle de
l'aigua i de coordinador des eguretat i salut a obres de clavegueram del municipi de Castelldefels,
mitjançant procediement obert.
El termini per a la presentació de les ofertes ha estat del 7 al 29 de març de 2022.
Les empreses i/o professionals que han licitat el LOT 2: Serveis tècnics necessaris de Coordinador/a de
Seguretat i Salut per a les obres de clavegeuram incloses en el lot 1 són les següents:
-

QiQ TÈCNICS I ARQUITECTES, SLP amb CIF B67491001
ÁNGEL GONZALO LÓPEZ

-

SGS TECNOS, SA amb CIF A28345577

2.

CRITERIS DE VALORACIÓ

INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, SL amb CIF B81470841
INCOPE CONSULTORES SL amb CIF B83665513
JOAN IGNASI FERNANDEZ VENTURA
e-SCENTIA GLOBAL, SL amb CIF B66074402

Els criteris definits al subapartat 1 (Criteris avaluables mitjançant judicis de valor) de l’apartat LOT 2:
Serveis tècnics necessaris de Coordinar/a de Seguretat i Salut per a les obres de clavegueram incloses en
el lot 1, de la clàusula quinzena del Plec de clàusules administratives particulars (Criteris de valoració de
les ofertes) que regeix aquest procediment, són els següents:

1) Critertis avaluables mitjançant judicis de valor (40 punts):
1.1. Experiència de personal adscrit al servei en obres similars (màxim 20 punts)
L’empresa licitadora designarà el personal adscrit al servei 1 enginyer/a tècnic/a o superior,
arquitecte/a tècnic/a o superior com a responsable i interlocutor/a, d’acord amb l’adscripció de
mitjans personals detallada.
La seva experiència en obres de clavegueram similars li permetrà identificar i anticipar situacions
que poden dificultar l’execució material de les obres, aportar solucions o alteratives factibles.
S’entendrà com a obres similars aquelles obres de xarxa de clavegueram municipal (construcció,
manteniment o rehabilitació) i per un import total d’obra (PEC) superior a 75.000 euros IVA inclòs
en els 5 últims anys.
L’experiència del/de la coordinador/a es valorarà mitjançant el nombre d’obres similars on hagi
participat desenvolupant el mateix càrrec.
Participació en més de 5 obres similars

20,00 punts

Participació en 5 obres similars

15,00 punts

Participació en 4 obres similars

10,00 punts

Participació en 3 obres similars

5,00 punts

L’experiència s’acreditarà mitjançant certificat de bona execució, visat, actes de replanteig i de
finalització d’obra o declaració de l’administració certificant que acrediti els treballs de
Coordianació de Seguretat i Salut en un projecte de les característiques similars.

1.2. Memòria descriptiva del coneixement de les obres i identificació de riscos (màxim 10 punts)
(Màxim 2 fulls A4 ambues cares format Arial 12pt amb una talula de dues columnes (A I B))
En la columna A es recolliran els aspectes que l’empresa licitadora considera més significatius de les
obres a executar, des de la perspectiva de prevenció i de seguretat i salut durant l’execució de les
obres. En la columna B s’identificaran els riscos d’execució associats als aspectos descrits a la
columna anterior, i que el licitador considera més importants de tenir presents per la l’execució de
les obres.
Es valorarà el grau de coneixement de les obres a executar des de la perspectiva de seguretat i
salut, i que la identificació dels riscos associats sigui completa i concreta.
Sistemàtica de valoració:
Coherent i amb grau
de detall elevat

Coherent i amb detall
correcte

Manca de conceptes o
amb incoherències poc
rellevants

No aporta o amb
información
incongruent

10,0 punts

6,0 punts

3,0 punts

0,0 punts

1.3. Proposta de mesures preventives i activitats del Coordinador (màxim 10 punts)

(Màxim 2 fulls A4 ambues cares format Arial 12pt amb una talula de dues columnes (A I B))
En la columna A es recolliran les propostes de mesures preventives que, a criteri de l’empresa
licitsdora, caldrà implementar en l’execució de les obres. En la columna B es detallaran les activitats
i gestions a realizar per l’empresa licitadora, com a coordinador de seguretat i salut, sobre les
mesures preventives descrites a la columna anterior.
Es valorarà que la proposta de mesures sigui completa i concreta, i que les activitats i gestions
del/de la coordinador/a siguin coherents i adequades.
Sistemàtica de valoració:

3.

Coherent i amb grau
de detall elevat

Coherent i amb detall
correcte

Manca de conceptes o
amb incoherències poc
rellevants

No aporta o amb
información
incongruent

10,0 punts

6,0 punts

3,0 punts

0,0 punts

VALORACIÓ INDIVIDUALITZADA DELS LICITADORS

A continuació de forma individualitzada es valora els criteris subjectes a judicis de valor de cada una de
les propostes presentades per les empreses licitadores. Les empreses licitadores i els tècnics designats
de cada empresa són:
1
2
3
4
5
6
7

Empresa: QiQ TÈCNICS I ARQUITECTES, SLP amb CIF B67491001
Tècnica designada com a CSS: CAF
Empresa: ÁNGEL GONZALO LÓPEZ
Tècnic desitgnat com a CSS: AGL
Empresa: SGS TECNOS, SA amb CIF A28345577
Tècnic designat com a CSS: sense especificar
Empresa: INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, SL amb CIF B81470841
Tècnica designada com a CSS: MIMI
Empresa: INCOPE CONSULTORES SL amb CIF B83665513
Tècnic designat com a CSS: DGMA
Empresa: JOAN IGNASI FERNANDEZ VENTURA
Tècnic designat com a CSS: JIFV
Empresa: e-SCENTIA GLOBAL, SL amb CIF B66074402
Tècnic designat com a CSS: ODL

En la taula s’indiquen les inicials de les persones designades com a persona adscrita al servei.
A continuació es realitza les valoracions individualitzades segons la clàusula 15a del Plec de clàusules
administratives particulars (Criteris de valoració de les ofertes).
3.1.
Experiència de personal adscrit al servei en obres similars (màxim 20 punts).
Per valorar l’experiència s’ha verificat que les acreditacions provinguessin de certificats de bona
execució, visats, actes de replanteig i de finalització d’obra o declaracions de l’administració certificant,
degudament signats, tal i com s’indica en la clàusula 15a.
Per entendre el criteri que s’ha agafat per valorar les obres que acrediten l’experiència, cal remetre’s a
la clàusula 15a, la qual especifica que com a obres similars s’entenen aquelles obres de xarxa de

clavegueram municipal (construcció, manteniment o rehabilitació) i per un import total d’obra (PEC)
superior a 75.000 euros IVA inclòs en els 5 últims anys.
Per aquest motiu no s’han entès com a obres similars les obres relacionades amb l’abastament d’aigua
potable.
Per una altra part, les acreditacions presentades de les obres d’urbanització i/o reurbanització, només
s’han entès com a obres similars, aquelles en que consta en l’acreditació expedida per un tercer
(director d’obra i/o promotor de les obres) la part d’obra (PEC) que es correspon amb clavegueram, atès
que el concepte d’urbanització i/o reurbanització és molt genèric, i no han d’incloure necessàriament
intervencions en el clavegueram.
Valoració:
1.

QiQ TÈCNICS I ARQUITECTES, SLP, ha acreditat correctament que la persona que designa com a
Coordinadora de seguretat i salut ha participat en 5 obres civils de clavegueram municipal
(finalitzades en el curs dels últims 5 anys) amb un PEC superior als 75.000 euros IVA inclòs.
No ha quedat degudament acreditat que en les obres corresponents a obres d’urbanització,
reurbanització i remodelació s’hagi intervingut en el clavegueram municipal.

2.

ÁNGEL GONZALO LÓPEZ, ha acreditat correctament que la persona que designa com a
Coordinador de seguretat i salut ha participat en 4 obres civils de clavegueram municipal
(finalitzades en el curs dels últims 5 anys) amb un PEC superior als 75.000 euros IVA inclòs.
Malgrat que en la documentació presentada consta relació d’altres obres de clavegueram, 2
d’aquestes obres corresponen a obres del 2015, per tant, fora del termini sol·licitat, i altres obres es
justifiquen amb certificats de serveis prestats que no es troben signats i en els quals, en alguns
casos, no s’acredita que hi hagi hagut intervenció en el clavegueram municipal.

3.

SGS TECNOS, SA, no ha identificat
Coordinadora de seguretat i salut.

la

persona

que

adscriu

al

servei

com

a

Malgrat que ha acreditat com a empresa haver participat en 3 obres de “clavegueram municipal en
via pública”, només en una de les acreditacions consta la identificació de les tres persones que van
formar part de l’equip de Coordinadors de seguretat i salut. En les altres dues acreditacions no
consta el/s tècnics/s que es van designar com a Coordinadors de seguretat i salut.
L’experiència que es valora és la del personal adscrit al servei.
Malgrat es pogués entendre que una de les persones que consta en l’obra acreditada en la que
s’identifiquen tres persones sigui la designada com adscrita al servei, quedaria acreditada 1 obra.
4.

INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, SL, no ha acreditat correctament que la persona que
designa com a Coordinadora de seguretat i salut hagi participat en obres civils de clavegueram
municipal (finalitzades en el curs dels últims 5 anys) amb un PEC superior als 75.000 euros IVA
inclòs.
Cap de les obres que ha acreditat són de clavegueram municipal en via pública. Es corresponen a
obres de xarxes de proveïment, per tant, d’aigua potable.

5.

INCOPE CONSULTORES, SL, no ha acreditat correctament que la persona que designa com a
Coordinador de seguretat i salut hagi participat en obres civils de clavegueram municipal
(finalitzades en el curs dels últims 5 anys) amb un PEC superior als 75.000 euros IVA inclòs.
Les obres que ha acreditat no són, en la seva gran majoria, de clavegueram municipal en via pública.
Només l’obra de construcció del col·lector de Rambla Prim és de clavegueram municipal, però no
s’acredita el PEC, per tant, no està degudament acreditada.

Consta una obra d’urbanització i una altra obra de reurbanització, que al no estar justificat la
intervenció en el clavegueram municipal, no pot ser tinguda en compte.
Les obres que es detallen de reformes i construccions d’establiments comercials no poden ser
tingudes compte com obres de “clavegueram municipal en via pública”.
6.

JOAN
IGNASI
FERNANDEZ
VENTURA,
ha acreditat correctament
que
com
a
Coordinador de seguretat i salut ha participat en 7 obres civils de clavegueram municipal
(finalitzades en el curs dels últims 5 anys) amb un PEC superior als 75.000 euros IVA inclòs.
En la documentació presentada consta una vuitena obra civil de clavegueram municipal, no obstant,
no s’ha justificat el PEC. Per aquest motiu la vuitena obra no queda correctament acreditada.

7.

e-SCENTIA GLOBAL, SL, ha acreditat correctament que la persona que designa com a
Coordinador de seguretat i salut ha participat en 2 obres civils de clavegueram municipal
(finalitzades en el curs dels últims 5 anys) amb un PEC superior als 75.000 euros IVA inclòs.
Malgrat que ha acreditat altres obres en les que la persona designda ha realitzat les tasques de
Coordinador de seguretat i salut, aquestes altres obres que ha acreditat no són de clavegueram
municipal en via pública.
En la documentació presentada consten 3 obres que són considerades de clavegueram, però en
l’acreditació d’una d’elles, la persona designada com a Coordinador de seguretat i salut consta com
a suplent, sense fer constar el percentatge de dedicació en l’obra, no podent-se acreditar per tant la
seva participació en aquesta obra. Així doncs, només queda acreditada la participació com a
Coordinador de seguretat i salut de 2 obres assimilables a clavegueram municipal en via pública.

La puntuació d’aquest apartat queda de la següent manera:
EMPRESA LICITADORA

NÚM.OBRES
SIMILARS
ACREDITADES

PUNTUACIÓ

1

Empresa: QiQ TÈCNICS I ARQUITECTES, SLP amb CIF B67491001
Tècnica designada com a CSS: CAF

5

15 punts

2

Empresa: ÁNGEL GONZALO LÓPEZ
Tècnic desitgnat com a CSS: AGL

4

10 punts

3

Empresa: SGS TECNOS, SA amb CIF A28345577
Tècnic designat com a CSS: sense especificar
Empresa: INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, SL amb CIF
B81470841
Tècnica designada com a CSS: MIMI
Empresa: INCOPE CONSULTORES SL amb CIF B83665513
Tècnic designat com a CSS: DGMA
Empresa: JOAN IGNASI FERNANDEZ VENTURA
Tècnic designat com a CSS: JIFV

1

0 punts

0

0 punts

0

0 punts

7

20 punts

Empresa: e-SCENTIA GLOBAL, SL amb CIF B66074402
Tècnic designat com a CSS: ODL

2

0 punts

4

5
6
7

3.2.

Memòria descriptiva del coneixement de les obres i identificació de riscos (màxim 10 punts)

Per puntuar aquest apartat, s’ha valorat els aspectes que es consideren que són d’important rellevància
a considerar en les obres de clavegueram en via pública municipals.
Es valora també el grau de detall i coherència de les propostes, valorant positivament les empreses que
hagin tingut en compte els aspectes que considerem d’important rellevància, específicament en
clavegueram municipal (construcció, manteniment o rehabilitació).
Valoració:
1.

QiQ TÈCNICS I ARQUITECTES, SLP

La memòria descriptiva s’ajusta al format que es defineix al Plec de clàusules administratives particulars.
L’empresa ha tingut en compte aspectes que es considerem rellevants en aquest tipus d’obra, no
obstant, es troben a faltar alguns conceptes com: treballs amb equips de pressió, treballs de
rehabilitació de col·lectors i treballs d’instal·lació de conduccions. Malgrat es pot entendre que s’ha
tingut en compte de manera genèrica, no es troben prou detallats específicament per les obres de
clavegueram municipals..
Els aspectes que l’empresa considera més siginificatius de les obres a executar, des de la persepctiva de
prevenció i de seguretat i salut són coherents i amb detall correcte.
Atès que en la memòria es troben a faltar alguns aspectes que es consideren rellevants es puntua
aquest apartat amb 6 punts.
2.

ÁNGEL GONZALO LÓPEZ

La memòria descriptiva no s’ajusta al format que es defineix al Plec de clàusules administratives
particulars. S’havia demanat una taula de dues columnes (A I B), presentades com a màxim en 2 fulls A4
a dues cares format Arial 12pt i s’ha presentat 4 fulls a dues cares. Per aquest motiu només s’ha valorat
els dos primers fulls A4 a dues cares, el tercer i quart full no s’han valorat.
Els aspectes que l’empresa considera més significatius de les obres a executar, des de la persepctiva de
prevenció i de seguretat i salut presenta incoherències poc rellevants i manca de conceptes. S’han posat
conceptes que són de l’apartat següent (Proposta de mesures preventives i activitats del Coordinador), i
s’han indicat aspectes que no són coherents.
Atès que la memòria no ha tingut en compte molts dels aspectes que es consideren rellevants en aquest
tipus d’obres, i que a la vegada també hi ha incoherències poc rellevants, es puntua aquest apartat amb
3 punts.
3.

SGS TECNOS, SA

La memòria descriptiva s’ajusta al format que es defineix al Plec de clàusules administratives particulars.
Els aspectes que l’empresa considera més siginificatius de les obres a executar, des de la persepctiva de
prevenció i de seguretat i salut en obres de clavegueram municipal són coherents però falten conceptes
que es consideren rellevants com: treballs amb amiant, els serveis afectats, treballs de rehabilitació,
treballs de reposició de la urbanització i treballs amb equips de pressió.

Atès que en la memòria es troben a faltar molts conceptes que es consideren rellevants es puntua
aquest apartat amb 3 punts.
4.

INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, SL

La memòria descriptiva s’ajusta al format que es defineix al Plec de clàusules administratives particulars.
Es considera que la proposta presentada per l’empresa és coherent i amb detall correcte. La proposta
aporta molts dels aspectes que es consideren rellevants en les obres de clavegueram municipal, ambtot
es troba a faltar algún aspecte com: treballs en rehabilitació de la xarxa i treballs en la reposicó de la
urbanització.
Atès que en la memòria es troben a faltar alguns aspectes que es consideren rellevants es puntua
aquest apartat amb 6 punts.

5.

INCOPE CONSULTORES, SL,

La memòria descriptiva s’ajusta al format que es defineix al Plec de clàusules administratives particulars.
Els aspectes que l’empresa considera més siginificatius de les obres a executar, des de la persepctiva de
prevenció i de seguretat i salut en obres de clavegueram municipal són coherents i amb detall correcte,
ambtot es troba a faltar algun aspecte com: treballs amb amiant, treballs de rehabilitació, treballs amb
equips de pressió i treballs en reposició d’urbanització.
Atès que en la memòria es troben a faltar alguns conceptes que es consideren rellevants es puntua
aquest apartat amb 6 punts.
6.

JOAN IGNASI FERNANDEZ VENTURA

La memòria descriptiva s’ajusta al format que es defineix al Plec de clàusules administratives particulars.
Es considera que la proposta presentada per l’empresa és coherent i té un grau de detall elevat. Es
valora positivament el fet que hagi inclòs, entre d’altres, els aspectes que es consideren essencials a
tenir en compte en obres de “clavegueram municipal en via pública”, que aquests siguin coherents i
amb un grau de detall elevat.
Pels motius exposats es considera que la proposta presentada és coherent i amb grau detall elevat i es
puntua amb 10 punts.
7.

e-SCENTIA GLOBAL, SL

La memòria descriptiva s’ajusta al format que es defineix al Plec de clàusules administratives particulars.
Malgrat que s’ha presentat la proposta la Memòria descriptiva del coneixement de les obres i
identificació de riscos i la Proposta de mesures preventives i activitats del coordinador en el mateix
document, atès que s’ha realitzat per columnes clarament identificades, es dona per vàlid el format.
Es considera que la proposta presentada per l’empresa és coherent i amb detall correcte. La proposta
aporta molts dels aspectes que es consideren rellevants en les obres de clavegueram municipal, ambtot
es troba a faltar algún aspecte com: la pròpia instal·lació de conduccions i connexions, la reposició de la
urbanització, els treballs amb equips de pressió i els treballs d’execució de pous i arquetes.
Atès que en la memòria es troben a faltar alguns aspectes que es consideren rellevants es puntua
aquest apartat amb 6 punts.

Aquest apartat queda puntuat de la següent manera:
EMPRESA LICITADORA

PUNTUACIÓ
MD
CONEIXEMENT OBRES I
IDENTIFICACIÓ DE RISCOS

1

QiQ TÈCNICS I ARQUITECTES, SLP amb CIF B67491001

6 punts

2

ÁNGEL GONZALO LÓPEZ

3 punts

3

SGS TECNOS, SA

3 punts

4

INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, SL

6 punts

5

INCOPE CONSULTORES, SL

6 punts

6

JOAN IGNASI FERNANDEZ VENTURA

10 punts

7

e-SCENTIA GLOBAL, SL

6 punts

3.3.

Proposta de mesures preventives i activitats del coordinador (màxim 10 punts)

Per puntuar aquest apartat, s’ha valorat les mesures preventives dels aspectes que es considera que són
d’important rellevància a considerar en les obres de clavegueram en via pública municipals.
Es valora també el grau de detall i coherència de les propostes, valorant positivament les empreses que
hagin tingut en compte els aspectes que considerem d’important rellevància, específicament en
clavegueram municipal (construcció, manteniment o rehabilitació).
Valoració:
1.

QiQ TÈCNICS I ARQUITECTES, SLP

La proposta de mesures preventives i les activitats del coordinador presentada s’ajusta al format que es
defineix al Plec de clàusules administratives particulars.
Es considera que la proposta presentada per l’empresa té un grau de detall correcte i compleix amb allò
sol·licitat als plecs amb coherència.
Es considera que la proposta incorpora mesures preventives a implementar que han estat exposades
d’una manera correcte i clara. Ambtot, es considera que manca grau de detall i incloure altres mesures
que no s’han detallat, com per exemple les que cal implementar en treballs d’instal·lació de les pròpies
conduccions, en la reposició de la urbanització, en els treballs de rehabilitació i en els treballs amb
equips a pressió.
Pels motius exposats es considera que la proposta presentada és coherent i amb detall correcte i es
puntua amb 6 punts.
2.

ÁNGEL GONZALO LÓPEZ

La proposta de mesures preventives i les activitats del coordinador presentada s’ajusta al format que es
defineix al Plec de clàusules administratives particulars.

El document presentat és coherent, tot i això és un document molt genèric, es considera que manquen
molts conceptes que es consideren rellevants.
S’observa que en el document presentat manquen mesures preventives específiques per les obres civils
de clavegueram municipal, algunes sí que s’han tingut en compte.
Pels motius exposats es considera que en la proposta presentada hi ha una manca de conceptes i amb
incoherències poc rellevants i es puntua amb 3 punts.
3.

SGS TECNOS, SA

La proposta de mesures preventives i les activitats del coordinador presentada s’ajusta al format que es
defineix al Plec de clàusules administratives particulars.
El document presentat és coherent, tot i això és un document molt genèric, es considera que manquen
mesures preventives específiques i que es consideren rellevants i particulars de les obres de
clavegeuram municipal.
Pels motius exposats es considera que en la proposta presentada hi ha una manca de conceptes i amb
incoherències poc rellevants i es puntua amb 3 punts.

4.

INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, SL

La proposta de mesures preventives i les activitats del coordinador presentada s’ajusta al format que es
defineix al Plec de clàusules administratives particulars.
Es considera que la proposta presentada per l’empresa és coherent i amb detall correcte. La proposta
aporta molts dels aspectes que es consideren rellevants en les obres de clavegueram municipal, ambtot
es troba a faltar algunes mesures preventives relacionades amb: treballs en rehabilitació de la xarxa i
treballs en la reposicó de la urbanització.
Pels motius exposats es considera que la proposta presentada és coherent i amb detall correcte i es
puntua amb 6 punts.

5.

INCOPE CONSULTORES, SL

La proposta de mesures preventives i les activitats del coordinador presentada s’ajusta al format que es
defineix al Plec de clàusules administratives particulars.
Les mesures preventives que l’empresa considera més significatives, així com les activitats del
coordinador, són coherents i amb detall correcte. Es troben a faltar algunes mesures preventives i
gestions del Coordinador relacionades amb: treballs amb amiant, treballs de rehabilitació, treballs amb
equips de pressió i treballs en reposició d’urbanització.
Pels motius exposats es considera que en la proposta presentada és coherent i amb detall correcte i es
puntua amb 6 punts.
6.

JOAN IGNASI FERNANDEZ VENTURA

La proposta de mesures preventives i les activitats del coordinador presentada s’ajusta al format que es
defineix al Plec de clàusules administratives particulars.

Es considera que la proposta presentada per l’empresa és coherent i té un grau de detall elevat. Amb
tot, es considera que aporta elements diferenciadors i es valora positivament el fet que hagi inclòs,
entre d’altres, els aspectes que es consideren essencials a tenir en compte en obres de “clavegueram
municipal en via pública”.
Atès que ha tingut en compte, entre d’altres, els aspectes que es consideren rellevants, i amb
coherencia i grau de detall elevat, es puntua aquest apartat amb 10 punts.
7.

e-SCENTIA GLOBAL, SL

La proposta de mesures preventives i les activitats del coordinador presentada s’ajusta al format que es
defineix al Plec de clàusules administratives particulars.
Malgrat que s’ha presentat la proposta la Memòria descriptiva del coneixement de les obres i
identificació de riscos i la Proposta de mesures preventives i activitats del coordinador en el mateix
document, atès que s’ha realitzat per columnes clarament identificades, es dona per vàlid el format.
Les mesurers preventives que l’empresa considera més siginificatives de les obres a executar, des de la
persepctiva de prevenció i de seguretat i salut en obres de clavegueram municipal són coherents i amb
detall correcte, però falten algunes mesures preventives relacionades amb: la pròpia instal·lació de
conduccions i connexions, la reposició de la pavimentació, els treballs amb equips de pressió i els
treballs d’execució de pous de registre i arquetes. Falta grau de detall en el document.
Atès que en la memòria es troben a faltar algunes preventives que es consideren rellevants es puntua
aquest apartat amb 6 punts.

Aquest apartat queda puntuat de la següent manera:
EMPRESA LICITADORA

PUNTUACIÓ
MD
CONEIXEMENT OBRES I
IDENTIFICACIÓ DE RISCOS

1

QiQ TÈCNICS I ARQUITECTES, SLP amb CIF B67491001

6 punts

2

ÁNGEL GONZALO LÓPEZ

3 punts

3

SGS TECNOS, SA

3 punts

4

INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, SL

6 punts

5

INCOPE CONSULTORES, SL

6 punts

6

JOAN IGNASI FERNANDEZ VENTURA

10 punts

7

e-SCENTIA GLOBAL, SL

6 punts

4.

RESUM DE LA PUNTUACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR

D’acord amb la clàusula quinzena del Plec de clàusules administratives particulars (Criteris de valoració
de les ofertes) del LOT 2: Serveis tècnics necessaris de Coordinador/a de Seguretat i Salut per a les
obres de clavegeuram incloses en el lot 1 pel Contracte de servei de manteniment del clavegueram
municipal dintre del cicle integral de l’aigua i de coordinador/a de seguretat i salut a obres de millora i

actuacions sobre la xarxa de clavegueram inclòs dins del “sobre B”, la valoració de la documentació del
segons els criteris avaluables mitjançant judicis de valor és la següent:
PCAP claùsula
15a. Apartat
1.1 (màxim 20
punts)

PCAP claùsula 15a.

PCAP claùsula 15a.

PUNTUACIÓ

Apartat 1.2 (màxim 10 punts)

Apartat 1.2 (màxim 10
punts)

TOTAL

Experiència

Coneixement de les obres i
identificiació dels riscos

Propostes de mesures
preventives i activtyats
del Coordinador

15

6

6

27

10

3

3

16

SGS TECNOS, SA

0

3

3

6

INGENIERÍA Y

0

6

6

12

0

6

6

12

20

10

10

40

0

6

6

12

EMPRESA LICITADORA

QiQ TÈCNICS I
ARQUITECTES, SLP
ÁNGEL GONZALO
LÓPEZ

PREVENCIÓN DE
RIESGOS, SL
INCOPE
CONSULTORES, SL
JOAN IGNASI
FERNANDEZ VENTURA

e-SCENTIA GLOBAL,
SL
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