VALORACIÓ DEL CONTINGUT DEL SOBRE 2 (Judicis de valor)

OBJECTE: Construcció i instal·lació global dels punts de recàrrega elèctrica per autobusos de les
línies V15 i H12, i manteniment integral de la infraestructura de recàrrega elèctrica de les línies
H16, V15 i H12 de Transports de Barcelona, S.A. EXPEDIENT: 14887039
SOCIETAT: TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A.

1. INTRODUCCIÓ
El present informe presenta la valoració subjectiva del contingut del sobre 2 per a cada licitador
admès (d’acord a la revisió del sobre 1) i associat al expedient 14887039. La valoració es
realitza d’acord als criteris d’adjudicació establerts a l’apartat X del Quadre de Característiques
del Plec de Condicions Particulars.
El llistat de licitadors admesos és el següent:
•
•
•
•
•
•
•

COMSA INDUSTRIAL
UTE ROMA EIFFAGE
UTE ENDESA X – DOMINION
UTE LYMET-MELFOSUR
ELECNOR, S.A.
COFELY ESPAÑA SA
UTE ETRA BONAL – GIC - EMURTEL

2. AVALUACIÓ MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR
Tot seguit es presenta la avaluació mitjançant judicis de valor per a cada licitador admès. La
valoració es realitza considerant els següents criteris:

2.1 AVALUACIÓ COMSA INDUSTRIAL
Apartat 1. Secció a)
COMSA INDUSTRIAL presenta una descripció detallada del projecte que demostra el
coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una
relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs
PUNTUACIÓ

1 sobre 1

Apartat 1. Secció b)
COMSA INDUSTRIAL realitza una descripció detallada de les fases i activitats en que
organitzarà la descripció dels treballs. No obstant no es detalla l’estratègia d’execució, definida
per la interrelació entre activitats i fases i la seva duració temporal.
COMSA INDUSTRIAL realitza una descripció suficient de la solució tècnica proposada amb
proposta d’especificacions tècniques, la qual garanteix la solvència del projecte. A més
presenta un anàlisis del projecte i identificació de punts crítics.
PUNTUACIÓ

1,5 sobre 2

Apartat 2. Secció c)
COMSA INDUSTRIAL presenta una descripció detallada del projecte que demostra el
coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una
relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs
PUNTUACIÓ

1 sobre 1

Apartat 2. Secció d)
COMSA INDUSTRIAL realitza una descripció detallada de les fases i activitats en que
organitzarà la descripció dels treballs. No obstant no es detalla l’estratègia d’execució, definida
per la interrelació entre activitats i fases i la seva duració temporal.
COMSA INDUSTRIAL realitza una descripció suficient de la solució tècnica proposada amb
proposta d’especificacions tècniques, la qual garanteix la solvència del projecte. A més
presenta un anàlisis del projecte i identificació de punts crítics.
PUNTUACIÓ

1,5 sobre 2

Apartat 3. Secció e)
COMSA INDUSTRIAL presenta una descripció detallada del projecte que demostra el
coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una
relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs
PUNTUACIÓ

1 sobre 1

Apartat 3. Secció f)
COMSA INDUSTRIAL realitza una descripció detallada de les fases i activitats en que
organitzarà la descripció dels treballs. No obstant no es detalla l’estratègia d’execució, definida
per la interrelació entre activitats i fases i la seva duració temporal.
COMSA INDUSTRIAL realitza una descripció suficient de la solució tècnica proposada amb
proposta d’especificacions tècniques, la qual garanteix la solvència del projecte. A més
presenta un anàlisis del projecte i identificació de punts crítics.
PUNTUACIÓ

1,5 sobre 2

Apartat 4. Secció g)
COMSA INDUSTRIAL presenta una descripció detallada del projecte que demostra el
coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una
relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs
PUNTUACIÓ

0,25 sobre 0,25

Apartat 4. Secció h)
COMSA INDUSTRIAL realitza una descripció detallada de les fases i activitats en que
organitzarà la descripció dels treballs. No obstant no es detalla l’estratègia d’execució, definida
per la interrelació entre activitats i fases i la seva duració temporal.
COMSA INDUSTRIAL realitza una descripció suficient de la solució tècnica proposada amb
proposta d’especificacions tècniques, la qual garanteix la solvència del projecte. A més
presenta un anàlisis del projecte i identificació de punts crítics.
PUNTUACIÓ

0,6 sobre 0,75

En base a les puntuacions anteriors, COMSA INDUSTRIAL obté una puntuació total de:
PUNTUACIÓ

8,35 sobre 10

2.2 AVALUACIÓ UTE ROMA EIFFAGE
Apartat 1. Secció a)
UTE ROMA EIFFAGE presenta una descripció molt detallada del projecte que demostra el
coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una
relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs
PUNTUACIÓ

1 sobre 1

Apartat 1. Secció b)
UTE ROMA EIFFAGE no presenta la solució tècnica que proposa per a la correcte execució del
projecte. En concret no hi ha descripció tècnica de la solució particular, descripció
d’especificacions tècniques, metodologia constructiva i planificació de les activitats d’obra. La
manca d’aquesta informació no permet avaluar amb suficient detall la solvència de la solució
proposada.
UTE ROMA EIFFAGE es limita a realitzar un anàlisis tècnic dels punts crítics del projecte.
PUNTUACIÓ

0,5 sobre 2

Apartat 2. Secció c)
UTE ROMA EIFFAGE presenta una descripció molt detallada del projecte que demostra el
coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una
relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs
PUNTUACIÓ

1 sobre 1

Apartat 2. Secció d)
UTE ROMA EIFFAGE no presenta la solució tècnica que proposa per a la correcte execució del
projecte. En concret no hi ha descripció tècnica de la solució particular, descripció
d’especificacions tècniques, metodologia constructiva i planificació de les activitats d’obra. La
mancança d’aquesta informació no permet avaluar amb suficient detall la solvència de la
solució proposada.
UTE ROMA EIFFAGE es limita a realitzar un anàlisis tècnic dels punts crítics del projecte.
PUNTUACIÓ

0,5 sobre 2

Apartat 3. Secció e)
UTE ROMA EIFFAGE presenta una descripció molt detallada del projecte que demostra el
coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una
relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs
PUNTUACIÓ

1 sobre 1

Apartat 3. Secció f)
UTE ROMA EIFFAGE no presenta la solució tècnica que proposa per a la correcte execució del
projecte. En concret no hi ha descripció tècnica de la solució particular, descripció
d’especificacions tècniques, metodologia constructiva i planificació de les activitats d’obra. La
mancança d’aquesta informació no permet avaluar amb suficient detall la solvència de la
solució proposada.
UTE ROMA EIFFAGE es limita a realitzar un anàlisis tècnic dels punts crítics del projecte.
PUNTUACIÓ

0,5 sobre 2

Apartat 4. Secció g)
UTE ROMA EIFFAGE presenta una descripció molt detallada del projecte que demostra el
coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una
relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs
PUNTUACIÓ

0,25 sobre 0,25

Apartat 4. Secció h)
UTE ROMA EIFFAGE no presenta la solució tècnica que proposa per a la correcte execució del
projecte. En concret no hi ha descripció tècnica de la solució particular, descripció
d’especificacions tècniques, metodologia constructiva i planificació de les activitats d’obra. La
mancança d’aquesta informació no permet avaluar amb suficient detall la solvència de la
solució proposada.
UTE ROMA EIFFAGE es limita a realitzar un anàlisis tècnic dels punts crítics del projecte.
PUNTUACIÓ

0,2 sobre 0,75

En base a les puntuacions anteriors, UTE ROMA EIFFAGE obté una puntuació total de:
PUNTUACIÓ

4,95 sobre 10

2.3 AVALUACIÓ UTE ENDESA X - DOMINION
Apartat 1. Secció a)
UTE ENDESA X - DOMINION presenta una descripció molt detallada del projecte que
demostra el coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic
extens així com una relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució
dels treballs
PUNTUACIÓ

1 sobre 1

Apartat 1. Secció b)
UTE ENDESA X - DOMINION realitza una descripció molt detallada de les fases i activitats en
que organitzarà els treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la interrelació
entre activitats i duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de condicions
particulars.
UTE ENDESA X – DOMINION proporciona les especificacions tècniques del equipament de
recàrrega elèctrica però per a la resta d’equipament requerit al projecte no. UTE ENDESA X –
DOMINON indica que, en el cas de ser adjudicataris, presentaran les especificacions tècniques
restants per a aprovació de TMB. Aquesta mancança d’informació no permet avaluar amb total
exactitud la solució proposada, no obstant no es considera una falta greu.
PUNTUACIÓ

1,5 sobre 2

Apartat 2. Secció c)
UTE ENDESA X - DOMINION presenta una descripció molt detallada del projecte que
demostra el coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic
extens així com una relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució
dels treballs
PUNTUACIÓ

1 sobre 1

Apartat 2. Secció d)
UTE ENDESA X - DOMINION realitza una descripció molt detallada de les fases i activitats en
que organitzarà els treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la interrelació
entre activitats i duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de condicions
particulars.
UTE ENDESA X – DOMINION proporciona les especificacions tècniques del equipament de
recàrrega elèctrica però per a la resta d’equipament requerit al projecte no. UTE ENDESA X –
DOMINON indica que, en el cas de ser adjudicataris, presentaran les especificacions tècniques
restants per a aprovació de TMB. Aquesta mancança d’informació no permet avaluar amb total
exactitud la solució proposada, no obstant no es considera una falta greu.
PUNTUACIÓ

1,5 sobre 2

Apartat 3. Secció e)
UTE ENDESA X - DOMINION presenta una descripció molt detallada del projecte que
demostra el coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic
extens així com una relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució
dels treballs
PUNTUACIÓ

1 sobre 1

Apartat 3. Secció f)
UTE ENDESA X - DOMINION realitza una descripció molt detallada de les fases i activitats en
que organitzarà els treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la interrelació
entre activitats i duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de condicions
particulars.
UTE ENDESA X – DOMINION proporciona les especificacions tècniques del equipament de
recàrrega elèctrica però per a la resta d’equipament requerit al projecte no. UTE ENDESA X –
DOMINON indica que, en el cas de ser adjudicataris, presentaran les especificacions tècniques
restants per a aprovació de TMB. Aquesta mancança d’informació no permet avaluar amb total
exactitud la solució proposada, no obstant no es considera una falta greu.
PUNTUACIÓ

1,5 sobre 2

Apartat 4. Secció g)
UTE ENDESA X - DOMINION presenta una descripció molt detallada del projecte que
demostra el coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic
extens així com una relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució
dels treballs
PUNTUACIÓ

0,25 sobre 0,25

Apartat 4. Secció h)
UTE ENDESA X - DOMINION realitza una descripció molt detallada de les fases i activitats en
que organitzarà els treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la interrelació
entre activitats i duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de condicions
particulars.
UTE ENDESA X – DOMINION proporciona les especificacions tècniques del equipament de
recàrrega elèctrica però per a la resta d’equipament requerit al projecte no. UTE ENDESA X –
DOMINON indica que, en el cas de ser adjudicataris, presentaran les especificacions tècniques
restants per a aprovació de TMB. Aquesta mancança d’informació no permet avaluar amb total
exactitud la solució proposada, no obstant no es considera una falta greu.
PUNTUACIÓ

0,6 sobre 0,75

En base a les puntuacions anteriors, UTE ENDESA X - DOMINION obté una puntuació total de:
PUNTUACIÓ

8,35 sobre 10

2.4 AVALUACIÓ UTE LYMET-MELFOSUR
Apartat 1. Secció a)
UTE LYMET-MELFOSUR presenta una descripció molt detallada del projecte que demostra el
coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una
relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs
PUNTUACIÓ

1 sobre 1

Apartat 1. Secció b)
UTE LYMET-MELFOSUR realitza una descripció detallada de les fases i activitats en que
organitzarà els treballs. No obstant no es detalla l’estratègia d’execució, definida per la
interrelació entre activitats i la seva duració temporal.
UTE LYMET-MELFOSUR no presenta una descripció detallada de la solució tècnica
proposada. Tampoc presenta les especificacions tècniques dels materials. Aquesta mancança
d’informació no permet avaluar amb total exactitud la solució proposada.
PUNTUACIÓ

0,5 sobre 2

Apartat 2. Secció c)
UTE LYMET-MELFOSUR presenta una descripció molt detallada del projecte que demostra el
coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una
relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs
PUNTUACIÓ

1 sobre 1

Apartat 2. Secció d)
UTE LYMET-MELFOSUR realitza una descripció detallada de les fases i activitats en que
organitzarà els treballs. No obstant no es detalla l’estratègia d’execució, definida per la
interrelació entre activitats i la seva duració temporal.
UTE LYMET-MELFOSUR no presenta una descripció detallada de la solució tècnica
proposada. Tampoc presenta les especificacions tècniques dels materials. Aquesta mancança
d’informació no permet avaluar amb total exactitud la solució proposada.
PUNTUACIÓ

0,5 sobre 2

Apartat 3. Secció e)
UTE LYMET-MELFOSUR presenta una descripció molt detallada del projecte que demostra el
coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una
relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs
PUNTUACIÓ

1 sobre 1

Apartat 3. Secció f)
UTE LYMET-MELFOSUR realitza una descripció detallada de les fases i activitats en que
organitzarà els treballs. No obstant no es detalla l’estratègia d’execució, definida per la
interrelació entre activitats i la seva duració temporal.
UTE LYMET-MELFOSUR no presenta una descripció detallada de la solució tècnica
proposada. Tampoc presenta les especificacions tècniques dels materials. Aquesta mancança
d’informació no permet avaluar amb total exactitud la solució proposada.
PUNTUACIÓ

0,5 sobre 2

Apartat 4. Secció g)
UTE LYMET-MELFOSUR presenta una descripció molt detallada del projecte que demostra el
coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic així com una
relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs
PUNTUACIÓ

0,25 sobre 0,25

Apartat 4. Secció h)
UTE LYMET-MELFOSUR realitza una descripció detallada de les fases i activitats en que
organitzarà els treballs. No obstant no es detalla l’estratègia d’execució, definida per la
interrelació entre activitats i la seva duració temporal.
UTE LYMET-MELFOSUR no presenta una descripció detallada de la solució tècnica
proposada. Tampoc presenta les especificacions tècniques dels materials. Aquesta mancança
d’informació no permet avaluar amb total exactitud la solució proposada.
PUNTUACIÓ

0,2 sobre 0,75

En base a les puntuacions anteriors, UTE LYMET - MELFOSUR obté una puntuació total de:
PUNTUACIÓ

4,95 sobre 10

2.5 AVALUACIÓ ELECNOR, SA
Apartat 1. Secció a)
ELECNOR, SA presenta una descripció detallada del projecte que demostra el coneixement del
mateix. La descripció ve acompanyada d’un petit reportatge fotogràfic així com una relació de
punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs
PUNTUACIÓ

1 sobre 1

Apartat 1. Secció b)
ELECNOR, SA realitza una breu descripció de les fases i activitats en que organitzarà els
treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la interrelació entre activitats i
duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de condicions particulars.
ELECNOR, SA realitza una descripció molt poc detallada de la solució tècnica proposada, no
obstant inclou la fitxa tècnica dels principals materials i proveïdors que compleixen amb les
especificacions del projecte.
PUNTUACIÓ

1,2 sobre 2

Apartat 2. Secció c)
ELECNOR, SA presenta una descripció detallada del projecte que demostra el coneixement del
mateix. La descripció ve acompanyada d’un petit reportatge fotogràfic així com una relació de
punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs
PUNTUACIÓ

1 sobre 1

Apartat 2. Secció d)
ELECNOR, SA realitza una breu descripció de les fases i activitats en que organitzarà els
treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la interrelació entre activitats i
duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de condicions particulars.
ELECNOR, SA realitza una descripció molt poc detallada de la solució tècnica proposada, no
obstant inclou la fitxa tècnica dels principals materials i proveïdors que compleixen amb les
especificacions del projecte.
PUNTUACIÓ

1,2 sobre 2

Apartat 3. Secció e)
ELECNOR, SA presenta una descripció detallada del projecte que demostra el coneixement del
mateix. La descripció ve acompanyada d’un petit reportatge fotogràfic així com una relació de
punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs
PUNTUACIÓ

1 sobre 1

Apartat 3. Secció f)
ELECNOR, SA realitza una breu descripció de les fases i activitats en que organitzarà els
treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la interrelació entre activitats i
duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de condicions particulars.
ELECNOR, SA realitza una descripció molt poc detallada de la solució tècnica proposada, no
obstant inclou la fitxa tècnica dels principals materials i proveïdors que compleixen amb les
especificacions del projecte.

PUNTUACIÓ

1,2 sobre 2

Apartat 4. Secció g)
ELECNOR, SA presenta una descripció detallada del projecte que demostra el coneixement del
mateix. La descripció ve acompanyada d’un petit reportatge fotogràfic així com una relació de
punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució dels treballs
PUNTUACIÓ

0,25 sobre 0,25

Apartat 4. Secció h)
ELECNOR, SA realitza una breu descripció de les fases i activitats en que organitzarà els
treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la interrelació entre activitats i
duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de condicions particulars.
ELECNOR, SA realitza una descripció molt poc detallada de la solució tècnica proposada, no
obstant inclou la fitxa tècnica dels principals materials i proveïdors que compleixen amb les
especificacions del projecte.
PUNTUACIÓ

0,5 sobre 0,75

En base a les puntuacions anteriors, ELECNOR, SA obté una puntuació total de:
PUNTUACIÓ

7,35 sobre 10

2.6 AVALUACIÓ COFELY ESPAÑA S.A.
Apartat 1. Secció a)
COFELY ESPAÑA S.A. no presenta una descripció del projecte que demostri el coneixement
del mateix, sols es limita a indicar el número i tipus de carregadors per a cada emplaçament.
No s’inclou un anàlisis de punts singulars i crítics per emplaçament.
PUNTUACIÓ

0,25 sobre 1

Apartat 1. Secció b)
COFELY ESPAÑA S.A. realitza una descripció general de les fases i activitats en que
organitzarà els treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la interrelació entre
activitats i duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de condicions
particulars.
COFELY ESPAÑA S.A. no inclou la solució tècnica que proposa per a la correcte execució del
projecte. Sols es limita a presentar les especificacions tècniques de l’equipament de recàrrega
elèctrica. La manca d’aquesta informació no permet avaluar amb prou detall el grau de
compliment de la solvència, no obstant l’equipament de recàrrega si compleix amb la solvència
sol·licitada.

PUNTUACIÓ

0,5 sobre 2

Apartat 2. Secció c)
COFELY ESPAÑA S.A. no presenta una descripció del projecte que demostri el coneixement
del mateix, sols es limita a indicar el número i tipus de carregadors per a cada emplaçament.
No s’inclou un anàlisis de punts singulars i crítics per emplaçament.
PUNTUACIÓ

0,25 sobre 1

Apartat 2. Secció d)
COFELY ESPAÑA S.A. realitza una descripció general de les fases i activitats en que
organitzarà els treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la interrelació entre
activitats i duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de condicions
particulars.
COFELY ESPAÑA S.A. no inclou la solució tècnica que proposa per a la correcte execució del
projecte. Sols es limita a presentar les especificacions tècniques de l’equipament de recàrrega
elèctrica. La manca d’aquesta informació no permet avaluar amb prou detall el grau de
compliment de la solvència, no obstant l’equipament de recàrrega si compleix amb la solvència
sol·licitada.
PUNTUACIÓ

0,5 sobre 2

Apartat 3. Secció e)
COFELY ESPAÑA S.A. no presenta una descripció del projecte que demostri el coneixement
del mateix, sols es limita a indicar el número i tipus de carregadors per a cada emplaçament.
No s’inclou un anàlisis de punts singulars i crítics per emplaçament.
PUNTUACIÓ

0,25 sobre 1

Apartat 3. Secció f)
COFELY ESPAÑA S.A. realitza una descripció general de les fases i activitats en que
organitzarà els treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la interrelació entre
activitats i duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de condicions
particulars.
COFELY ESPAÑA S.A. no inclou la solució tècnica que proposa per a la correcte execució del
projecte. Sols es limita a presentar les especificacions tècniques de l’equipament de recàrrega
elèctrica. La manca d’aquesta informació no permet avaluar amb prou detall el grau de
compliment de la solvència, no obstant l’equipament de recàrrega si compleix amb la solvència
sol·licitada.
PUNTUACIÓ

0,5 sobre 2

Apartat 4. Secció g)
COFELY ESPAÑA S.A. no presenta una descripció del projecte que demostri el coneixement
del mateix, sols es limita a indicar el número i tipus de carregadors per a cada emplaçament.
No s’inclou un anàlisis de punts singulars i crítics per emplaçament.
PUNTUACIÓ

0,1 sobre 0,25

Apartat 4. Secció h)
COFELY ESPAÑA S.A. realitza una descripció general de les fases i activitats en que
organitzarà els treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la interrelació entre
activitats i duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de condicions
particulars.
COFELY ESPAÑA S.A. no inclou la solució tècnica que proposa per a la correcte execució del
projecte. Sols es limita a presentar les especificacions tècniques de l’equipament de recàrrega
elèctrica. La manca d’aquesta informació no permet avaluar amb prou detall el grau de
compliment de la solvència, no obstant l’equipament de recàrrega si compleix amb la solvència
sol·licitada.
PUNTUACIÓ

0,25 sobre 0,75

En base a les puntuacions anteriors, COFELY ESPAÑA S.A. obté una puntuació total de:
PUNTUACIÓ

2,6 sobre 10

2.7 AVALUACIÓ UTE ETRA GONAL – GIC - EMURTEL
Apartat 1. Secció a)
UTE ETRA GONAL – GIC - EMURTEL presenta una descripció molt detallada del projecte que
demostra el coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic
extens així com una relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució
dels treballs
PUNTUACIÓ

1 sobre 1

Apartat 1. Secció b)
UTE ETRA GONAL – GIC - EMURTEL realitza una descripció molt detallada de les fases i
activitats en que organitzarà els treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la
interrelació entre activitats i duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de
condicions particulars.
UTE ETRA GONAL – GIC - EMURTEL proporciona les especificacions tècniques del
equipament de recàrrega elèctrica però per a la resta d’equipament requerit al projecte no.
Aquesta mancança d’informació no permet avaluar amb total exactitud la solució proposada, no
obstant no es considera una falta greu.

PUNTUACIÓ

1,5 sobre 2

Apartat 2. Secció c)
UTE ETRA GONAL – GIC - EMURTEL presenta una descripció molt detallada del projecte que
demostra el coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic
extens així com una relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució
dels treballs
PUNTUACIÓ

1 sobre 1

Apartat 2. Secció d)
UTE ETRA GONAL – GIC - EMURTEL realitza una descripció molt detallada de les fases i
activitats en que organitzarà els treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la
interrelació entre activitats i duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de
condicions particulars.
UTE ETRA GONAL – GIC - EMURTEL proporciona les especificacions tècniques del
equipament de recàrrega elèctrica però per a la resta d’equipament requerit al projecte no.
Aquesta mancança d’informació no permet avaluar amb total exactitud la solució proposada, no
obstant no es considera una falta greu.
PUNTUACIÓ

1,5 sobre 2

Apartat 3. Secció e)
UTE ETRA GONAL – GIC - EMURTEL presenta una descripció molt detallada del projecte que
demostra el coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic
extens així com una relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució
dels treballs
PUNTUACIÓ

1 sobre 1

Apartat 3. Secció f)
UTE ETRA GONAL – GIC - EMURTEL realitza una descripció molt detallada de les fases i
activitats en que organitzarà els treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la
interrelació entre activitats i duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de
condicions particulars.
UTE ETRA GONAL – GIC - EMURTEL proporciona les especificacions tècniques del
equipament de recàrrega elèctrica però per a la resta d’equipament requerit al projecte no.
Aquesta mancança d’informació no permet avaluar amb total exactitud la solució proposada, no
obstant no es considera una falta greu.
PUNTUACIÓ

1,5 sobre 2

Apartat 4. Secció g)
UTE ETRA GONAL – GIC - EMURTEL presenta una descripció molt detallada del projecte que
demostra el coneixement del mateix. La descripció ve acompanyada d’un reportatge fotogràfic
extens així com una relació de punts singulars i punts crítics a tenir en compte durant l’execució
dels treballs
PUNTUACIÓ

0,25 sobre 0,25

Apartat 4. Secció h)
UTE ETRA GONAL – GIC - EMURTEL realitza una descripció molt detallada de les fases i
activitats en que organitzarà els treballs, incloent un diagrama GANTT on es pot identificar la
interrelació entre activitats i duracions, respectant els terminis d’execució establerts als plec de
condicions particulars.
UTE ETRA GONAL – GIC - EMURTEL proporciona les especificacions tècniques del
equipament de recàrrega elèctrica però per a la resta d’equipament requerit al projecte no.
Aquesta mancança d’informació no permet avaluar amb total exactitud la solució proposada, no
obstant no es considera una falta greu.
PUNTUACIÓ

0,6 sobre 0,75

En base a les puntuacions anteriors, UTE ETRA GONAL – GIC - EMURTEL obté una
puntuació total de:
PUNTUACIÓ

8,35 sobre 10

3. RESUM D’ AVALUACIONS MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR
La següent taula mostra un resum de les avaluacions mitjançant judicis de valor per cada
licitador admès.

#

LICITANTS

1
2
3
4
5
6
7

COMSA
UTE ROMA - EIFFAGE
UTE ENDESA X -DOMINION
UTE LYMET-MELFOSUR
ELECNOR
COFELY ESPAÑA S.A.
UTE ETRA BONAL-GIC-EMURTEL

Apartat X QUADRE CARACTERÍSTIQUES
Lot 1
Puntuació
Apartat 1
Apartat 2
Apartat 3
Apartat 4
Total
Gornal H12
Trento H12
Joan Borbó V15 Josep Garí V15
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
1 pt
2 pt
1 pt
2 pt
1 pt
2 pt 0,25 pt 0,75 pt
1
1,5
1
1,5
1
1,5
0,25
0,6
8,35
1
0,5
1
0,5
1
0,5
0,25
0,2
4,95
1
1,5
1
1,5
1
1,5
0,25
0,6
8,35
1
0,5
1
0,5
1
0,5
0,25
0,2
4,95
1
1,2
1
1,2
1
1,2
0,25
0,5
7,35
0,25
0,5
0,25
0,5
0,25
0,5
0,1
0,25
2,6
1
1,5
1
1,5
1
1,5
0,25
0,6
8,35

Barcelona, a 13 de Juliol de 2021

Josep Ariño Sarrato.
Resp. de la Unitat d’instal·lacions i Sistemes Tecnològics

