VALORACIÓ DEL CONTINGUT DEL SOBRE 2 (Judicis de valor)
OBJECTE:

LOT 2 Renovació integral QGBTs Congrés, Maragall, Virrei
Amat, Vilapicina, Horta i adequació escomesa subministrament
complementari T.Nova L4

EXPEDIENT:14929691

SOCIETAT: FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A.

Un cop analitzat el sobre de les ofertes rebudes mitjançant un judici de valor, les puntuacions
obtingudes son:
COBRA

COMSA

CYMI

EIFAGGE

ISTEM

SAMPOL

Criteris i subcriteris.
1

Memòria del procés constructiu:

1.1

Descripció de l’obra (0-6p)

4

4

4,5

3

5

3

1.2

Materials principals (0-4p)

3

3

3

0

3

0

1.3

Documentació de l’obra (0-2p)

1

1

2

1

2

1

2

Proposta justificada programa de treballs:

2.1

Planificació detallada (0-3p)

3

3

3

3

3

3

2.2

Indicació del camí crític (0-2p)

2

2

1

1

2

1

3

Pla d’autocontrol de qualitat (0-1p)

1

1

1

1

1

1

4

Pla del procés mediambiental (0-1p)

1

1

1

1

1

1

15

15

15,5

10

17

10

TOTAL (19 Punts)

Totes les ofertes presentades es consideren vàlides
PROVEÏDOR
PUNTUACIÓ
COBRA
15
COMSA
15
CYMI
15,5
EIFAGGE
10
ISTEM
17
SAMPOL
10
COMENTARIS VALORACIÓ:
COBRA
• Es valora amb 8 punts sobre 12 l’apartat memòria del procés constructiu per:
o Descripció de l’obra: manca de detall dels equips de treball, manca de detall en
els serveis afectats en especial del procés i pla de contingència per no
interrompre les alimentacions necessàries per a l’obra de renovació de via i per
a sistemes crítics que no es poden aturar com pous d’esgotament,
enclavaments, etc.
o Materials principals: es descriu un SAI amb sortida monofàsica 230V entre
Fase i Neutre, que no es pot implementar degut a que la distribució a la sortida
del SAI és trifàsica sense neutre distribuït
o Documentació de l’obra: A la documentació prèvia a l’inici de l’execució dels
treballs (abans del 1/7/22), manca enginyeria prèvia a la fabricació dels
quadres, la documentació de disseny dels quadres, distribució dels espais, etc.
• Es valora amb 5 punts sobre 5 l’apartat proposta justificada del programa de treballs,
per presentar una planificació detallada i adequada.

•
•

Es valora amb 1 punts sobre 1 l’apartat Pla d’autocontrol de la qualitat, per presentar
un pla de qualitat correcte i adaptat a l’obra.
Es valora amb 1 punts sobre 1 l’apartat memòria i pla del procés de les actuacions
mediambientals, per presentar una memòria correcta i adaptada a l’obra.

COMSA
• Es valora amb 8 punts sobre 12 l’apartat memòria del procés constructiu per:
o Descripció de l’obra: manca de detall del procés d’execució dels treballs, les
proves que es realitzaran de la instal·lació per mitigar possibles errades en la
connexió de cables, etc. Manca de detall en els serveis afectats en especial del
procés i pla de contingència per no interrompre les alimentacions necessàries
per a l’obra de renovació de via i per a sistemes crítics que no es poden aturar
com pous d’esgotament, enclavaments,
o Materials principals: es descriu un SAI amb sortida monofàsica 230V entre
Fase i Neutre, que no es pot implementar degut a que la distribució a la sortida
del SAI és trifàsica sense neutre distribuït
o Documentació de l’obra: A la documentació prèvia a l’inici de l’execució dels
treballs (abans del 1/7/22), manca enginyeria prèvia a la fabricació dels
quadres, la documentació de disseny dels quadres, distribució dels espais, etc.
• Es valora amb 5 punts sobre 5 l’apartat proposta justificada del programa de treballs,
per presentar una planificació detallada i adequada.
• Es valora amb 1 punts sobre 1 l’apartat Pla d’autocontrol de la qualitat, per presentar
un pla de qualitat correcte i adaptat a l’obra.
• Es valora amb 1 punts sobre 1 l’apartat memòria i pla del procés de les actuacions
mediambientals, per presentar una memòria correcta i adaptada a l’obra.
CYMI
•

•
•
•

Es valora amb 9,5 punts sobre 12 l’apartat memòria del procés constructiu per:
o Descripció de l’obra: manca de detall dels equips de treball. Es defineixen els
serveis afectats i com s’alimentaran provisionalment, però manca un pla de
contingència per no interrompre aquests serveis.
o Materials principals: es descriu un SAI amb sortida monofàsica 230V entre
Fase i Neutre, que no es pot implementar degut a que la distribució a la sortida
del SAI és trifàsica sense neutre distribuït
o Documentació de l’obra: és adequada
Es valora amb 4 punts sobre 5 l’apartat proposta justificada del programa de treballs,
per manca de detall de condicionants del camí crític .
Es valora amb 1 punts sobre 1 l’apartat Pla d’autocontrol de la qualitat, per presentar
un pla de qualitat correcte i adaptat a l’obra.
Es valora amb 1 punts sobre 1 l’apartat memòria i pla del procés de les actuacions
mediambientals, per presentar una memòria correcta i adaptada a l’obra.

EIFAGGE
• Es valora amb 4 punts sobre 12 l’apartat memòria del procés constructiu per:
o Descripció de l’obra: manca de detall dels equips de treball. manca de detall de
com es realitzaran els desmuntatge i muntatge dels nous quadres, per on
entraran els materials, com s’alimentaran provisionalment els serveis afectats
necessaris per a l’obra de renovació de via i per a sistemes crítics que no es
poden aturar com pous d’esgotament, enclavaments, etc. i manca un pla de
contingència per no interrompre aquests serveis.
o Materials principals: No s’aporta relació detallada amb la fitxa tècnica

o

•
•
•

Documentació de l’obra: la documentació prèvia a l’inici de l’execució dels
treballs (abans del 1/7/22), manca enginyeria prèvia a la fabricació dels
quadres, la documentació de disseny dels quadres, distribució dels espais, etc
Es valora amb 4 punts sobre 5 l’apartat proposta justificada del programa de treballs,
per manca de detall de mitigació dels condicionants del camí crític.
Es valora amb 1 punts sobre 1 l’apartat Pla d’autocontrol de la qualitat, per presentar
un pla de qualitat correcte i adaptat a l’obra.
Es valora amb 1 punts sobre 1 l’apartat memòria i pla del procés de les actuacions
mediambientals, per presentar una memòria correcta i adaptada a l’obra.

ISTEM
• Es valora amb 10 punts sobre 12 l’apartat memòria del procés constructiu per:
o Descripció de l’obra: Es defineixen equips de treballs amb taula de rendiments
però no queda clar l’organigrama i la seva organització. Es defineixen els
serveis afectats provisionalment, però manca un pla de contingència per no
interrompre aquests serveis.
o Materials principals: es descriu un SAI amb sortida monofàsica 230V entre
Fase i Neutre, que no es pot implementar degut a que la distribució a la sortida
del SAI és trifàsica sense neutre distribuït
o Documentació de l’obra: és adequada
• Es valora amb 5 punts sobre 5 l’apartat proposta justificada del programa de treballs,
per presentar una planificació detallada i adequada.
• Es valora amb 1 punts sobre 1 l’apartat Pla d’autocontrol de la qualitat, per presentar
un pla de qualitat correcte i adaptat a l’obra.
• Es valora amb 1 punts sobre 1 l’apartat memòria i pla del procés de les actuacions
mediambientals, per presentar una memòria correcta i adaptada a l’obra.
SAMPOL
• Es valora amb 4 punts sobre 12 l’apartat memòria del procés constructiu per:
o Descripció de l’obra: manca de detall dels equips de treball. manca de detall de
com es realitzaran els desmuntatge i muntatge dels nous quadres, per on
entraran els materials, com s’alimentaran provisionalment els serveis afectats
necessaris per a l’obra de renovació de via i per a sistemes crítics que no es
poden aturar com pous d’esgotament, enclavaments, etc. i manca un pla de
contingència per no interrompre aquests serveis.
o Materials principals: No s’aporta relació detallada amb la fitxa tècnica
o Documentació de l’obra: manca enginyeria prèvia a la fabricació dels quadres,
la documentació de disseny dels quadres, distribució dels espais, etc
• Es valora amb 4 punts sobre 5 l’apartat proposta justificada del programa de treballs,
per manca de detall de mitigació dels condicionants del camí crític.
• Es valora amb 1 punts sobre 1 l’apartat Pla d’autocontrol de la qualitat, per presentar
un pla de qualitat correcte i adaptat a l’obra.
• Es valora amb 1 punts sobre 1 l’apartat memòria i pla del procés de les actuacions
mediambientals, per presentar una memòria correcta i adaptada a l’obra.

Barcelona, 3 de Desembre del 2021
Roc Zamorano Duran
Tècnic Resp Projectes Baixa Tensió i Sistemes Electromecànics
Unitat projectes sistemes d'estació
Servei energia i sistemes d'estacions

