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EXPEDIENT: 96/19

CONCEPTE: CONCURS Servei d’Assistència Tècnica per al desenvolupament i/o la gestió de
projectes

JUSTIFICACIÓ PUNTUACIONS TÈCNIQUES SOBRE 2A.
LICITADOR:
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A.

INGENIEROS EMETRES S.L.P

Memòria descriptiva de la metodologia de treball per la gestió de projectes per
l’ajuntament de Barcelona (fins a 30 punts)

a.1 Metodologia de treball durant la gestió inicial i redacció de projectes (10 punts)
Gestió Inicial:
1- Identificació i concreció treballs: Asistencia a reunions, sense concretar.
2- Redacció de documents per la concreció dels treballs: Si.
Redacció projecte: Claredat del procés d'aprovació de projecte
1. Redacció pròpia: No ho contempla
2- Contractació externa: Suport en la contractació: Plecs tècnics, informes.., Seguiment del
projecte, control econòmic (de tot el que li afecta al projecte), temporal (Control temporal des
de inici de projecte), Validació de documentació, Gestió de REP'S. Auditoria: Flaix de temes
pendent i control de canvis. Intermediaris amb l' auditoria.
3- Redacció documents tècnics complementaris.
PLANIFICACIÓ: correcte planificació per fases
ELABORACIÓ INFORMES: Fitxes de seguiment de tot tipus
a.2 Metodologia de treball durant la tramitació i licitació (10 punts)
Tramitació projectes: Molt claredat en el procés
1- Elaboració docs tècnics: Redacció informes d’al·legacions
2- Validació Docs: validació de fases de projectes
3- CTP: suport en la seva obtenció: correcte, reunions prèvies, seguiment i esmenes
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4- Intervenció en Reunions: de seguiment i redacció de fitxes
5- Assessorament tècnic: No en parla
Procés de Licitació i adjudicació: No ho contempla

a.3 metodologia de treball durant l’execució d'obres (10 punts)
Previ inici obres:
1- documentació per l'inici de les obres: Recopilació prèvia molt correcte
Execució d'Obres i Entrega d'Obres: Control de terminis, costos, qualitat...
1- DF d'Obres< 40.000 euros: Seguiment d'obra com a DF
2-Redacció i seguiment documents de modificació, ampliació...: Control documental i de
canvis
3-Recepció i liquidació Obres: Molt correcte
PLANIFICACIÓ: correcte
ELABORACIÓ INFORMES: correcte
B.

Descripció de punts crítics del procés de gestió proposat i al seva resolució (fins a 10
punts)
Punts crítics que no formen part de les exigències del plec:
- control d'errades: Fitxes i informes i actualitzacions de calendari.
- Control d'esmenes d'obra del REP'S
- flaix de temes pendents: determinar urgència
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A.

PROJECTS & FACICITIES MANAGEMENT SJ

Memòria descriptiva de la metodologia de treball per la gestió de projectes per
l’ajuntament de Barcelona (fins a 30 punts)

a.1 Metodologia de treball durant la gestió inicial i redacció de projectes (10 punts)
Gestió Inicial:
1- Identificació i concreció treballs: Asistencia a reunions, sense concretar.
2- Redacció de documents per la concreció dels treballs: Si.
Redacció projecte: Claredat del procés d'aprovació de projecte
1. Redacció pròpia: No en parla
2- Contractació externa: Suport en la contractació: Plecs tècnics, informes.., Seguiment del
projecte, control econòmic (de tot el que li afecta al projecte), temporal (Control temporal des
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de inici de projecte), Validació de documentació, Gestió de REP'S. Auditoria: Flaix de temes
pendent i control de canvis. Intermediaris amb l' auditoria.
3- Redacció documents tècnics complementaris.
PLANIFICACIÓ: correcte planificació per fases
ELABORACIÓ INFORMES: Fitxes de seguiment de tot tipus
a.2 Metodologia de treball durant la tramitació i licitació (10 punts)
Tramitació projectes: Molt claredat en el procés 5,5
1- Elaboració docs tècnics: Redacció informes d’al·legacions
2- Validació Docs: validació de fases de projectes
3- CTP: suport en la seva obtenció: correcte, reunions previes, seguiment i esmenes
4- Intervenció en Reunions: de seguiment i redacció de fitxes
5- Assessorament tècnic: No en parla
Procés de Licitació i adjudicació: No ho contempla 0
a.3 metodologia de treball durant l’execució d'obres (10 punts)
Previ inici obres:
1- documentació per l'inici de les obres: Recopilació prèvia correcte
Execució d'Obres i Entrega d'Obres: Control de terminis, costos, qualitat...
1- DF d'Obres< 40.000 euros: Seguiment d'obra com a DF
2-Redacció i seguiment documents de modificació, ampliació...: Control documental i de
canvis
3-Recepció i liquidació Obres: Molt correcte
PLANIFICACIÓ: correcte
ELABORACIÓ INFORMES: correcte
B.

Descripció de punts crítics del procés de gestió proposat i al seva resolució (fins a 10
punts)
Punts crètics que no formen part de les exigències del plec:
- control d'errades: Fitxes i informes i actualitzacions de calendari.
- Control d'esmenes d'obra del REP'S
- flaix de temes pendents: determinar urgència

Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Departament Tècnic
C/Gran de Sant Andreu, 200
08030 Barcelona
www.bcn.cat/mercats

04

A.

ACTIO Project Management & Engineering SL

Memòria descriptiva de la metodologia de treball per la gestió de projectes per
l’ajuntament de Barcelona (fins a 30 punts)

a.1 Metodologia de treball durant la gestió inicial i redacció de projectes (10 punts)
Gestió Inicial:
1- Identificació i concreció treballs: Molt definida donant-li molta importància, Proposta
d'actuació.
2- Redacció de documents per la concreció dels treballs:
Redacció projecte:
1. Redacció pròpia: la tenen present però no la descriuen.
2- Contractació externa: desenvolupament exhaustiu, control des de la contractació del
projecte, seguiment de tot el procés fins l'adjudicació. control costos i temporal des de l'inici
3- Redacció documents tècnics complementaris: Redacció de plecs, informes de seguiment.
PLANIFICACIÓ: Correcte
ELABORACIÓ INFORMES: Correcte
PROJECTES PARADES PRIVATES: control d'aquestes obres
a.2 Metodologia de treball durant la tramitació i licitació (10 punts)
Tramitació projectes: Procés molt clar 5
1- Elaboració docs tècnics: recopilació o redacció d'informació
2- Validació Docs: llistat de control documental
3- CTP: seguiment se tramitació per la seva obtenció
4- Intervenció en Reunions: correcte
5- assessorament tècnic: correcte
Procés de Licitació i adjudicació: Documentació per licitar, anàlisi d'ofertes, redacció informes i
suport contractació 4
a.3 metodologia de treball durant l’execució d'obres (10 punts)
Previ inici obres: 2
1- documentació per l'inici de les obres Comprovació i recopilació de docuemntació previa
Execució d'Obres i Entrega d'Obres: 4
1- DF d'Obres< 40.000 euros: Seguiment d'obra com a DF
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2-Redacció i seguiment documents de modificació, ampliació...:Revisió de modificacions.
Control d’execució molt correcte
3-Recepció i liquidació Obres: Molt correcte 2
PLANIFICACIÓ: Molt correcte
ELABORACIÓ INFORMES: Correcte
B. Descripció de punts crítics del procés de gestió proposat i al seva resolució (fins a
10 punts)
Punts crítics que no formen part de les exigències del plec:
- Tràmits en companyies previs i en obra
- documentació de preexistències
- Horaris comercials
- Plec de licitació específic
- canvis de qualitat desitjats
- Desviació temporal
- desviació econòmica
- USBUILT
- Gestió garantia
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A.

COLOMER RIFA SPL

Memòria descriptiva de la metodologia de treball per la gestió de projectes per
l’ajuntament de Barcelona (fins a 30 punts)

a.1 Metodologia de treball durant la gestió inicial i redacció de projectes (10 punts)
Gestió Inicial: 2
1- Identificació i concreció treballs: breu descripció del estudi de viabilitat
2- Redacció de documents per la concreció dels treballs: no desenvolupada
Redacció projecte: 0+3
1. Redacció pròpia: No la descriu
2- Contractació externa: Control de qualitat, control de modificacions i auditoria.
3- Redacció documents tècnics complementaris: BIM
PLANIFICACIÓ: Pla de qualitat des de l'inici. Gestió de Modificacions
ELABORACIÓ INFORMES: Elabora varis informes
PROJECTES PARADES PRIVATES: No ho contempla
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a.2 Metodologia de treball durant la tramitació i licitació (10 punts)
Tramitació projectes: desconeixement de Procés de Tramitació
1- Elaboració docs tècnics:
2- Validació Docs:
3- CTP:
4- Intervenció en Reunions:
5- assessorament tècnic:
Procés de Licitació i adjudicació: Documentació per licitar, anàlisi d'ofertes,

suport

contractació
a.3 metodologia de treball durant l’execució d'obres (10 punts)
Previ inici obres:0
1- documentació per l'inici de les obres:
Execució d'Obres i Entrega d'Obres: 4,5
1- DF d'Obres< 40.000 euros: Seguiment d'obra com a DF
2-Redacció i seguiment documents de modificació, ampliació...: Control i seguiment d'obra
molt correcte. Anàlisis de modificacions
3-Recepció i liquidació Obres: Molt correcte 3
PLANIFICACIÓ: Molt correcte
ELABORACIÓ INFORMES: Molt correcte

B.

Descripció de punts crítics del procés de gestió proposat i al seva resolució (fins a 10
punts)
Punts crítics que no formen part de les exigències del plec:
- Coneixement instal·lacions
-Plec tècnic de licitació

