Exp.: 137/2020
Info: ARQ-137/2020

ASSUMPTE:

VALORACIO SOBRE B – OBRES DE REHABILITACIÓ I
AMPLIACIÓ DE L’ORFEÓ CANONGÍ
ORFEÓ CANONGI. PLAÇA DEL MESTRE GOLS
ALCALDIA/SECRETARIA

LOCALITZACIÓ:
PETICIONARI:

INFORME TÈCNIC

CONSTECNIA 3, SL
CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET, SL
GARCIA RIERA, SL

3.- D'acord amb el Plec de Clàusules de la licitació es procedeix a la valoració de la
documentació continguda en el sobre B de cada licitador, desglossant la quantitat de
40 punts del plec, en el següents conceptes i puntuacions:
- Programació de l’obra..................................................................15 punts
- Coneixement del projecte.............................................................25 punts


Desenvolupament dels treballs........10 punts



Protecció elements patrimonials......10 punts



Minimització impacte en l’entorn........5 punts

TOTAL PUNTUACIÓ.......................................................................40 punts
4.- es procedeix a la valoració de la documentació aportada d'acord amb la taula que
s'adjunta:
CONEIXEMENT DEL PROJECTE (25)
PROGRAMACIÓ DE
L'OBRA (15)
Nº

EMPRESA
Aporta
planning
d'obra

CONSTECNIA
3 SL
1

SI

FORMA DE
DESENVOLUPAMENT
DELS TREBALLS (10)

PROTECCIÓ
ELEMENTS
PATRIMONIALS (10)

La descripció dela
forma de
desenvolupament dels
treballs és MOLT
COMPLETA, i s'adequa
perfectament a les

La descripció dels
treballs de protecció
dels elements amb
valor patrimonial és
MOLT ACURADA i
completa, i s'adequa

MINIMITZACIÓ
IMPACTE EN
L'ENTORN DE
L'OBRA (5)

Descripcio i
concrecio
El planning
d'obra aportat
és FORÇA
detallat i
s'adequa als
procediments

La descripció dels
treballs i actuacions
encaminats a la
minimització de
l'impacte en l'entorn
són MOLT
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2.- S'ha procedit a l'obertura del sobre de les següents empreses:

INFORME ARQUITECTE

1.- En data 26.05.2020 s'ha procedit a l'obertura del SOBRE B de la licitació de les
obres de REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI DE L’ORFEÓ CANONGÍ.
Aquest sobre ha de contenir la documentació tècnica d'acord amb el Plec de Clàusules
de la licitació.

SI

El planning
d'obra aportat
és FORÇA
detallat i
s'adequa als
procediments
d'obra
necessaris.

2

GARCIA
RIERA

3

La descripció dels
treballs i actuacions
encaminats a la
minimització de
l'impacte en l'entorn
són NORMALS.

La descripció dels
treballs de protecció
dels elements amb
valor patrimonial és
POC ACURADA i
completa, i d'adequa
perfectament a les
necessitats del
projecte.

La descripció dels
treballs i actuacions
encaminats a la
minimització de
l'impacte en l'entorn
són CORRECTES.

5.- D'acord amb l'anterior taula s'estableix un quadre de valoracions, on a l'última
columna hi consta la valoració definitiva obtinguda pels licitadors:

Nº

2

EMPRESA
CONSTECNIA
3 SL
COTS Y
CLARET

3

GARCIA
RIERA

1

PROGRAMACIÓ
DE L'OBRA (15)

FORMA DE
DESENVOLUPAM
ENT DELS
TREBALLS (10)

PROTECCIO
ELEMENTS
PATRIMONIALS (10)

12,00

9,00

10,00

5,00

36,00

12,00

6,00

9,00

3,00

30,00

12,00

5,00

5,00

4,00

26,00

Número: 2020-0173 Data: 11/06/2020

SI

La descripció dels
treballs de protecció
dels elements amb
valor patrimonial és
ACURADA i
completa, i s'adequa
molt a les necessitats
del projecte.

MINIMITZACIÓ DE
L'IMPACTE EN
L'ENTORN DE
PUNTUACIÓ
L'OBRA (5)
OBTINGUDA

És tot el que s’informa als efectes que convinguin.
L'arquitecte municipal,
La Canonja, document signat electrònicament a la data del marge.
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COTS Y
CLARET

El planning
d'obra aportat
és FORÇA
detallat i
s'adequa als
procediments
d'obra
necessaris.

perfectament a les
necessitats del
projecte.

CORRECTES.
Incorporen un estudi
de trànsit que modela
les possibles
afectacions en cas de
necessitat de tall del
carrer Marina.

INFORME ARQUITECTE

d'obra
necessaris.

necessitats del
projecte. Aporta dades
molt concretes sobre
materials i processos
constructius. Presenta
dues alternatives
d'implantació d'obra
completament vàlides.
La descripció dela
forma de
desenvolupament dels
treballs és NORMAL, i
s'adequa puntualment
a les necessitats del
projecte. Presenta dues
alternatives
d'implantació d'obra,
una de les quals no
vàlida, en situar les
casetes dins del pati
d'accés de l'edifici.
La descripció dela
forma de
desenvolupament dels
treballs és NORMAL, i
s'adequa puntualment
a les necessitats del
projecte. Presenta una
alternativa
d'implantació d'obra no
vàlida, en situar les
casetes dins del pati
d'accés de l'edifici.

