ANÀLISI DE CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT L'APLICACIÓ D'UN JUDICI DE VALORS

OBRES D'ADEQUACIÓ DE LA GALERIA SOTA PISTA DEL VELÒDROM D'HORTA,
AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ DE BARCELONA
EXP. 240.1619.009

Barcelona, juny 2016

DADES DELS LICITADORS

Concurs:

OBRES D'ADEQUACIÓ DE LA GALERIA SOTA PISTA DEL VELÒDROM D'HORTA, AL DISTRICTE
D'HORTA-GUINARDÓ DE BARCELONA
EXP. 240.1619.009

nº oferta
1
2
3
4
5
6
7

Licitadors admesos
CARLOS MARTÍNEZ FUENTES, S.L.
OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A.
INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.
TEKNIFIKA GRUP, S.L.
CONSTRUCCIONS JOSEP M. MIRÓ, S.L.
DEMOLEXAR, S.L.
ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, S.L. (ESOROSA)

ANÀLISI DE LA OFERTA TÈCNICA

MEMÒRIA
DESCRIPTIVA DEL
PROCÉS D'EXECUCIÓ

MEMÒRIA DE
SEGURETAT I SALUT

PLA DE GESTIÓ
MEDIAMBIENTAL

AUTOCONTROL DE
LA QUALITAT

OBRES D'ADEQUACIÓ DE LA GALERIA SOTA PISTA DEL VELÒDROM D'HORTA, AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ DE BARCELONA
EXP. 240.1619.009

PLA D'OBRES

Concurs:

20,00

20,00

8,00

7,00

4,00

59,00

1

CARLOS MARTÍNEZ FUENTES, S.L.

9,20

7,71

6,14

4,22

2,00

29,27

2

OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A.

10,65

11,00

6,14

4,79

3,00

35,58

3

INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.

14,25

16,57

4,23

6,86

0,00

41,90

4

TEKNIFIKA GRUP, S.L.

2,25

10,83

3,63

3,17

1,00

20,88

5

CONSTRUCCIONS JOSEP M. MIRÓ, S.L.

15,50

20,00

4,94

5,88

3,00

49,32

6

DEMOLEXAR, S.L.

2,75

10,32

1,00

1,37

2,00

17,44

7

ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, S.L. (ESOROSA)

10,35

17,25

6,20

5,44

3,00

42,24

nº oferta Licitador

puntuacions màximes

TOTAL

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
OBRES D'ADEQUACIÓ DE LA GALERIA SOTA PISTA DEL VELÒDROM D'HORTA, AL DISTRICTE D'HORTA-GUINARDÓ DE BARCELONA

Concurs: EXP. 240.1619.009

DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ

CARLOS MARTÍNEZ FUENTES, S.L. OBRES I CONTRACTES PENTA,
S.A.

2.1 PLA D'OBRES (0 a 20 punts)

CONSTRUCCIONS JOSEP M.
MIRÓ, S.L.

DEMOLEXAR, S.L.

ESTRUCTURAS Y OBRAS LA
ROCA, S.L. (ESOROSA)

9,20

10,65

14,25

2,25

15,50

2,75

10,35

5,00

7,00

8,00

1,00

10,00

2,00

4,00

2.1.1. LA COHERÈNCIA DEL PLA D'OBRES (0 a 10 punts)
Termini 6 setmanes
L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs respectant
Presenta un planning de 37
el procés constructiu previst al projecte, identificant activitats, fites, tasques, durada de les mateixes
correcte, sense indicar camí crític
i interrelacions existents. Es puntuarà la planificació de les obres (obres i, en el seu cas, proves de
funcionament) conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:
No presenta la justificació

INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. TEKNIFIKA GRUP, S.L.

Termini 6 setmanes
activitats Presenta un planning de 36
correcte, sense indicar camí crític

Termini 6 setmanes
activitats Presenta un planning de 73
dividides per fases, ben definit.

Termini 8 setmanes
Termini 6 setmanes
activitats Presenta el planning com un annex fora de Presenta un planning de 61
límit de 20 pàgines
dividides per fases, ben definit.

Termini 6 setmanes
Termini 6 setmanes
activitats Presenta un planning per capítols sense Presenta un planning de 21
lligams ni camí crític
correcte, sense indicar camí crític

Presenta una taula de rediments com La justificació presentada és només de 14 Presenta una justificació molt bàsica
activitats
justificació

No presenta la justificació

activitats

La justificació presentada és només de 2
activitats

· Nivell de concreció, fins a 3 punts. Per nivell de concreció s’entendrà el pla de treballs presentat
respecte als treballs objecte de licitació

Exhaustiu
Correcte
Bàsic
No aporta o amb informació irrellevant

3,00
2,00
1,00
0,00

Exhaustiu
Correcte

2,00 Correcte

3,00

Exhaustiu

3,00

2,00
No aporta o amb informació
irrellevant

Bàsic

1,00 Bàsic

1,00

Bàsic

1,00

No aporta o amb informació
irrellevant

0,00

Bàsica i coherent

2,00

Bàsica però poc rellevant

1,00

0,00

· Justificació de rendiments, fins a 3 punts. Per justificació s’entendrà l’aportació d’informació que
permeti apreciar que el pla d’obres presentat és proporcional i realitzable.

Exhaustiu
Correcte
Bàsic
No aporta o amb informació irrellevant

3,00
2,00
1,00
0,00

Exhaustiu
Correcte

Bàsic
No aporta o amb informació
irrellevant

0,00

Correcte i coherent

3,00 Correcte i coherent

3,00

2,00
1,00 Bàsic

1,00

· Coherència, fins a 4 punts. Per coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica d’executar els
treballs conforme al pla d’obres presentat.
Exhaustiva i coherent
Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació irrellevant

4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Exhaustiva i coherent

4,00

Exhaustiva i coherent

No aporta o amb informació
irrellevant
Puntuació

2.1.2. ORGANIGRAMA DE L'EQUIP TÈCNIC OFERT (0 a 4 punts)

4,00

3,00

0,00

5,00

7,00

8,00

1,00

3,50

2,25

3,00

1,25

Presenta un organigrama molt extens Presenta un organigrama correcte indicant Presenta un organigrama correcte indicant Presenta un organigrama com un annex fora
L’oferent presentarà l’organigrama de l’equip tècnic (persones que aportin coneixements tècnics
les dedicacions de tot el personal
de límit de 20 pàgines
les dedicacions de tot el personal
indicant les dedicacions de tot el personal
rellevants per a l’execució de l’obra) que intervindran en l’execució dels treballs, identificant
dedicació, activitats en que intervindrà, titulació (en cas de ser exigible), funcions i responsabilitats
Indica les funcions del personal de manera Indica les funcions del personal de manera Indica les funcions del personal de manera Indica les funcions del personal de manera
a realitzar. Es puntuarà l’organigrama de l’equip tècnic ofert conforme a les pautes, paràmetres i
correcte
correcte
exahustiva
correcte
factors que es detallen a continuació:
No proposa equips addicionals

Presenta un
dedicacions

organigrama

bàsic

10,00

2,00

4,00

1,75

0,50

2,75

sense Presenta un organigrama bàsic indicant les Presenta un organigrama correcte indicant
dedicacions de tot el personal
les dedicacions de tot el personal

Indica les funcions del personal de manera No indica les funcions del personal
correcte
No proposa equips addicionals

Indica les funcions del personal de manera
correcte

· Concreció de l'organització del personal, fins a 2 punts. Per concreció de l’organització
s’entendrà la disposició convenient de l’equip tècnic per a l’execució dels treballs conforme al pla
d’obres ofert i a la problemàtica pròpia dels treballs objecte de licitació.

Exhaustiva i coherent
Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació irrellevant

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Exhaustiva i coherent

2,00

Exhaustiva i coherent
Correcte i coherent

2,00

1,50
Bàsica i coherent

Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació
irrellevant

0,00

Exhaustiva i coherent

1,00

Correcte i coherent

1,50

Correcte i coherent

0,75

Bàsica i coherent

0,50

1,00
0,50

· Funcions i responsabilitats, fins a 1 punt. Per funcions i responsabilitats s’entendrà l’aportació
d’informació que permeti apreciar que l’organització del personal tècnic proposada és adequada per
a l’execució de la mateixa conforme al pla d’obres ofert i a la problemàtica pròpia dels treballs.

Exhaustiva i coherent
Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació irrellevant

1,00
0,75
0,50
0,25
0,00

Correcte i coherent

0,75 Correcte i coherent

0,75 Correcte i coherent

0,75

Correcte i coherent

0,75

No aporta o amb informació
irrellevant

0,00

0,00 No aporta o amb informació
irrellevant

0,00

· Equips addicionals pel compliment de l’oferta en temps a activar en cas d’existència de
retards parcials rellevants. L’oferent concretarà el seu compromís indicant el moment en que es
compromet a implementar-ho i l’abast dels equips.
· Abast dels equips addicionals oferts (maquinari, personal, duració i funcions), tenint
en consideració el moment de la seva activació.
Exhaustiva i coherent
Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació irrellevant

1,00
0,75
0,50
0,25
0,00

Correcte i coherent

0,75
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació
irrellevant

Puntuació

2.1.3. XARXA DE PRECEDÈNCIES (0 a 3 punts)
L’oferent presentarà xarxa de precedències-conseqüències del pla d’obres (PERT, ADM, CPM o No presenta cap xarxa de precedències.
Gantt) presentat al present procediment, identificant les activitats existents, les activitats crítiques i
la dependència de les diferents activitats

0,25 Bàsica però poc rellevant

0,25

0,00

No aporta o amb informació
irrellevant

3,50

2,25

3,00

1,25

1,75

0,50

2,75

0,00

0,75

2,60

0,00

2,25

0,00

1,10

Peenta un simple llistat (les 3 primeres Presenta una xarxa extensa coherent i ben La xarxa és presentada com un annex fora Presenta una xarxa extensa coherent i ben No presenta cap xarxa
de límit de 20 pàgines
colunes del GANTT) indicant que les estructurada
estructurada, sense identificacions singulars
activitats esstan lligades. No hi ha camí
crític.

Presenta una xarxa de precedències en
blanc i negre , per tant no es diferencia el
camí critic ni cap identificació singular.

· Activitats crítiques, fins a 0,75 punts.
Exhaustiva i coherent
Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació irrellevant

0,75
0,50
0,35
0,20
0,00

Exhaustiva i coherent

No aporta o amb informació
irrellevant

0,00 No aporta o amb informació
irrellevant

0,00

0,75

Exhaustiva i coherent

No aporta o amb informació
irrellevant

0,00

0,75

No aporta o amb informació
irrellevant

0,00 No aporta o amb informació
irrellevant

0,00

· Restants activitats, fins a 0,50 punts.
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CARLOS MARTÍNEZ FUENTES, S.L. OBRES I CONTRACTES PENTA,
S.A.
Exhaustiva i coherent
Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació irrellevant

0,50
0,35
0,25
0,15
0,00

Bàsica i coherent
No aporta o amb informació
irrellevant

INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. TEKNIFIKA GRUP, S.L.

CONSTRUCCIONS JOSEP M.
MIRÓ, S.L.

Exhaustiva i coherent

Exhaustiva i coherent

0,50

DEMOLEXAR, S.L.

ESTRUCTURAS Y OBRAS LA
ROCA, S.L. (ESOROSA)

0,50
Correcte i coherent

0,35

Correcte i coherent

0,75

0,25

0,00

No aporta o amb informació
irrellevant

0,00

No aporta o amb informació
irrellevant

0,00

· Dependència d'activitats, fins a 1 punt.
Exhaustiva i coherent
Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació irrellevant

1,00
0,75
0,50
0,25
0,00

Exhaustiva i coherent
Bàsica i coherent

1,00

Exhaustiva i coherent

1,00

0,50

No aporta o amb informació
irrellevant

0,00

No aporta o amb informació
irrellevant

0,00 No aporta o amb informació
irrellevant

0,00

0,00

0,75

0,70

0,65

No aporta o amb informació
irrellevant

0,00

No aporta o amb informació
irrellevant

0,00

No aporta o amb informació
irrellevant

0,00 No aporta o amb informació
irrellevant

0,00 No aporta o amb informació
irrellevant

0,00 No aporta o amb informació
irrellevant

0,00

2,60

0,00

2,25

0,00

1,10

0,65

0,00

1,50

0,25

2,50

· Identificacions singulars, fins a 0,75 punts.
Exhaustiva i coherent
Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació irrellevant

0,75
0,50
0,35
0,20
0,00

Bàsica i coherent

Puntuació

2.1.4. COHERÈNCIA EN L'ASSIGNACIÓ DE PRESSUPOSTOS (0 a 3 punts)

0,35

L’oferent presentarà un histograma de certificacions valorat (sense indicació de l’import de la seva Presenta un histograma per setmanes i per Presenta un histograma per mesos i per Presenta un histograma per mesos i per Ho presenta com un annex fora de límit de Presenta un histograma per setmanes i per Presenta una histograma per mesos molt Presenta un histograma per setmanes i per
oferta, es farà referència a percentatges referits al total de la seva oferta) acompanyant-se d’una capítols sense justificació.
bàsic i sense justificació
capítols sense justificació.
20 pàgines
capítols amb una justificació correcta.
capítols sense justificació.
capítols amb una justificació bàsica.
justificació de la mateixa.
· Histograma mensual, fins a 0,25 punts.
Exhaustiu i coherent
Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació irrellevant

0,25
0,20
0,15
0,10
0,00

Exhaustiu i coherent
Correcte i coherent

0,25

Exhaustiu i coherent

0,25

Exhaustiu i coherent

0,75

Correcte i coherent

1,50

0,20
Bàsica i coherent

0,15 Bàsica i coherent

0,15
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació
irrellevant

0,10

0,00

· Histograma capítols, fins a 0,75 punt.
Exhaustiu i coherent
Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació irrellevant

0,75
0,50
0,30
0,15
0,00

Exhaustiu i coherent
Correcte i coherent

0,50 Correcte i coherent

0,50 Correcte i coherent

0,75

0,50
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació
irrellevant

0,15

0,00

· Justificació histograma, fins a 2 punts.
Exhaustiu i coherent
Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació irrellevant

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació
irrellevant
Puntuació

2.2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA PROCÉS D'EXECUCIÓ (0 a 20 punts)
2.2.1. ELABORACIÓ D'UN ESTUDI SOBRE EL PROCÉS CONSTRUCTIU (0 a 6 punts)

0,50

0,00 No aporta o amb informació
irrellevant

0,00 No aporta o amb informació
irrellevant

0,00 No aporta o amb informació
irrellevant

0,00

No aporta o amb informació
irrellevant

0,00

0,70

0,65

0,65

0,00

1,50

0,25

2,50

7,71

11,00

16,57

10,83

20,00

10,32

17,25

2,00

4,25

6,00

3,50

6,00

6,00

5,00

L’oferent presentarà un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una descripció Fa un estudi de les generalitats molt bàsic, i Fa un estudi de les generalitats bàsic i Fa un estudi de les generalitats molt Fa un estudi de les generalitats bàsic i Fa un estudi de les generalitats molt Fa un estudi de les generalitats molt Fa un estudi de les generalitats molt
identifica
els
aspectes exhaustiu,i
identifica
els
aspectes correcte,i
identifica
els
aspectes complet, i identifica només dos aspectes exhaustiu,i
identifica
correctament
els
i
enumera
algun
aspecte exhaustiu,i
justificada del procés d’execució de l’obra que es compromet a desenvolupar destacant les no identifica correctament els aspectes complet,
significatius.
significatius.
significatius.
significatius.
aspectes significatius.
significatiu.
significatius.
possibles fases d’execució i les tasques principals.
· Identificació de les generalitats del procés constructiu, fins a 3 punts. Per la identificació dels
aspectes generals s’entendrà aquelles que no tenen caràcter significatiu pel procés constructiu.

Exhaustiu i coherent
Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació irrellevant

3,00
2,50
1,75
1,00
0,00

Exhaustiu i coherent

Bàsica però poc rellevant

Bàsica i coherent

1,75

Correcte i coherent

2,50

3,00

Exhaustiu i coherent
Bàsica i coherent

1,75

Bàsica i coherent

1,75

3,00 Exhaustiu i coherent

3,00
Correcte i coherent

2,50

Correcte i coherent

2,50

1,00

· Identificació dels aspectes significatius, fins a 3 punts. Per la identificació dels aspectes
generals significatius s’entendrà aquells que tenen un caràcter crític per executar els treballs.

Exhaustiu i coherent
Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació irrellevant

3,00
2,50
1,75
1,00
0,00

Exhaustiu i coherent

Bàsica però poc rellevant

3,00

Exhaustiu i coherent

3,00 Exhaustiu i coherent

3,00

1,00

Puntuació

2,00

4,25

6,00

3,50

6,00

6,00

5,00

2.2.2. L’ESTUDI DE LES INTERFERÈNCIES DE LES OBRES EN EL FUNCIONAMENT DEL
TRÀNSIT (0 a 4 punts).

4,00

3,00

4,00

2,00

4,00

0,00

3,50

L’oferent presentarà una anàlisi de les possibles situacions segons els procés constructiu proposat Presenta una anàlisi correcta i presenta Presenta una anàlisi correcta i presenta Presenta una anàlisi correcta i presenta Presenta una anàlisi i unes propostes de Presenta una anàlisi correcta i presenta No presenta cap mena d'anàlisi
unes propostes de correcció adaptades.
unes propostes de correcció adaptades.
correcció molt bàsiques.
unes propostes de correcció adaptades.
en que es produeixi una afectació significativa al trànsit de vehicles o de persones així com la resta unes propostes de correcció adaptades.
d’usos de l’espai públic: accessos, botigues, etc. L’anàlisi de cada situació s’acompanyarà de la
proposta de correcció o minoració d’efectes no desitjats.

Presenta una anàlisi correcta i presenta
unes propostes de correcció adaptades.

· Anàlisi de situacions, fins a 2 punts. Per anàlisi de situació s’entendrà un estudi d’interferències
de les obres a l’àmbit (vehicles, persones, accessos, botigues, vianants i serveis existents).

Exhaustiva i coherent
Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació irrellevant

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Exhaustiva i coherent

2,00

Exhaustiva i coherent
Correcte i coherent

2,00

Exhaustiva i coherent

2,00

Exhaustiva i coherent

2,00

1,50
Bàsica i coherent

1,00
No aporta o amb informació

0,00
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CARLOS MARTÍNEZ FUENTES, S.L. OBRES I CONTRACTES PENTA,
S.A.

INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. TEKNIFIKA GRUP, S.L.

CONSTRUCCIONS JOSEP M.
MIRÓ, S.L.

DEMOLEXAR, S.L.

ESTRUCTURAS Y OBRAS LA
ROCA, S.L. (ESOROSA)

irrellevant
· Presentació de propostes de correcció, fins a 2 punts. Per la presentació de propostes de
millora dels aspectes identificats enumerats a l’apartat anterior, s’haurà de presentar breu justificació
de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu
Exhaustiva i coherent
Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació irrellevant

2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Exhaustiva i coherent

2,00

Exhaustiva i coherent
Correcte i coherent

2,00

Exhaustiva i coherent

2,00

1,50

Correcte i coherent
Bàsica i coherent

1,50

1,00
No aporta o amb informació
irrellevant

Puntuació

2.2.3. MILLORES PROPOSADES PER TAL DE GARANTIR L’ADEQUADA CONSERVACIÓ I
HOMOGENEÏTAT DE TANCAMENTS, SENYALITZACIONS I MOBILITAT A L’ESPAI PÚBLIC
LIMÍTROF DE L’OBRA (EN RELACIÓ ALS MATERIALS A EMPRAR, A L’ORGANITZACIÓ DEL
TREBALLS D’IMPLANTACIÓ I CONSERVACIÓ, AIXÍ COM ELS SISTEMES A EMPRAR) (0 a 3
punts)

4,00

3,00

4,00

2,00

4,00

0,00

3,50

0,47

1,89

1,42

1,42

3,00

0,00

2,37

1,00
0,60
0,30
0,00
0,00 No aporta o amb errors greus
que el fan irrealitzable

Homogeneïtat tancaments
Tècnic+brigada
Planòl mobilitat
Protecció zones de pas
0,00 Protecció instal·lacions

0,00
0,60
0,30
0,30
0,30

L’oferent presentarà propostes per millorar l'adequada conservació i homogeneïtat de tancaments, Només es puntuen les 5 primeres, tal i com
senyalitzacions i mobilitat a l'espai públic limítrof de l'obra. Les propostes de millora es puntuaran s'indica al plec.
conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:
Són propostes generals no adaptades a
l'obra en concret

Només es puntuen les 5 primeres, tal i com
s'indica al plec.
Són propostes generals no adaptades a
l'obra en concret

No presenta res

· Propostes de millora per a l'adequada conservació i homogeneïtat de tancaments,
senyalitzacions i mobilitat a l'espai públic limítrof de l'obra, en relació als material a emprar, a
l'organització dels treballs d'implantació i conservació, així com els sistemes a emprar (fins a un
màxim de 5 propostes de millora). S'haurà de presentar breu justificació de la millora.

Millora que aporta solució total
Millora que redueix substancialment la problemà
Millora redueix de forma apreciable la
problemàtica
No aporta o amb errors greus que el fan
irrealitzable

1,00
0,60
0,30

Tanca xapa implantació
Taanca Rivisa
Tanca groga accés vehicles
Col. senyalització zona obra
Homogeneïtat tancaments

0,00

0,30
0,00
0,00
0,00
0,00

Tanques Rivisa
Tècnic+brigada manteniment
Pla de mobilitat
Enderroc tapiats fins obertura
Retirada tancaments

0,00
0,60
0,30
0,30
0,00

Tancament zona acopi
New Jersey en carrer
Brigada neteja
Control acessos
Itinerari provisional vianants

0,30
0,00
0,30
0,30
0,00

Manteniment espai limítrof
Reducció espai ocupat
Revisió diària tancament
Pannells informatius

0,30
0,30
0,00
0,30

Dos accesos dins túnel
Tanca opaca de 2 m
Tanca mòbil accés personal
Tanca rivisa exterior
Campa obra a l'interior

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s’assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.

Suma coeficients
Puntuació ponderada

0,30
0,47

1,20
1,89

0,90
1,42

0,90
1,42

1,90
3,00

0,00
0,00

1,50
2,37

2.2.4. LES MILLORES SUBSTANCIALS I ELS AVANTATGES SINGULARS RESPECTE EL
PROCÉS CONSTRUCTIU DEFINIT O BÉ NO CONCRETAT EN EL PROJECTE (0 a 7 punts)

1,24

1,85

5,15

3,91

7,00

4,32

6,38

Només es puntuen les 5 primeres, tal i com
s'indica al plec.

L’oferent presentarà propostes per millorar el procés constructiu definit al projecte. Les propostes de
millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:
· Propostes de millora del procés constructiu (fins a un màxim de 5 propostes de millora). Per
la presentació de propostes de millores sobre les generalitats del procés constructiu enumerats a
l’apartat 2.2.1. S’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés
constructiu.

Millora que aporta solució total
Millora que redueix substancialment la problemà
Millora redueix de forma apreciable la
problemàtica
No aporta o amb errors greus que el fan
irrealitzable

1,00
0,60
0,30

Grueta pujada/baixada mat.
Protec. bases pilars
Resp. implantació obra
Passos adequats
Estudi instal·lacions projecte

0,00

0,00
0,30
0,30
0,00
0,00

Planificació setmanal treballs
Personal disponible 24 h
Soldadura a taller
Sistemes de qualitat OSHAS

0,30
0,30
0,30
0,00

Enllumenat a l'inici
Murs de formigó a 1 cara
Ampliació garantia
Bombeig bomba estàtica
Col·loc. canal prefabricada

0,60
0,30
0,00
0,60
1,00

Bombeig bomba estàtica
Subs subbase per formigó
Encofrats lleugers
Comprovació planimetria
Reutilització sauló

0,60
1,00
0,00
0,00
0,30

Retirada elements galeria
Graves+làmina polietilè
Formigonat amb bomba
Col·loc. canal prefabricada
Bombeig bomba estàtica

0,60
0,60
0,60
1,00
0,60

Encofrat perdut porex canal
Retroexcavadora dirigida
Dumper elèctrics
Control d'accés

0,60
0,60
0,60
0,30

Replanteig canal sanejament
Col·loc. canal prefabricada
Sifò en arquetes
Volumètrics il·luminació
Talls obertures forats

0,30
1,00
0,60
0,60
0,60

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s’assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.
Suma coeficients
Puntuació ponderada

2.3 MEMÒRIA SEGURETAT I SALUT (0 a 8 punts)
2.3.1. ANÀLISI DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (0 a 2 punts)

0,60
1,24

0,90
1,85

2,50
5,15

1,90
3,91

3,40
7,00

2,10
4,32

3,10
6,38

6,14

6,14

4,23

3,63

4,94

1,00

6,20

2,00

2,00

0,80

0,20

0,80

0,00

1,20

No fa cap mena d'anàlisi
Fa referència a les obres de Mas Ravetllat

L’oferent presentarà un anàlisi de l’estudi de seguretat i salut i propostes de millora de l’estudi,
justificant el seu ús i elecció envers cada situació identificada. Les propostes de millora es
puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:
· Anàlisi d’estudi de seguretat, fins a 2,0 punts. Per anàlisi de l’estudi de seguretat i salut amb
referència als elements d’especial rellevància a desenvolupar o incloure al Pla de Seguretat i Salut.

Exhaustiu i coherent
Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació irrellevant

2,00
1,20
0,80
0,20
0,00

Exhaustiu i coherent

2,00 Exhaustiu i coherent

2,00
Correcte i coherent
Bàsica i coherent

0,80

Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant

No aporta o amb informació
irrellevant
Puntuació

2.3.2. PROPOSTES DE MILLORA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (0 a 2 punts)

1,20

0,80

0,20
0,00

2,00

2,00

0,80

0,20

0,80

0,00

1,20

1,14

1,14

1,43

1,43

1,14

0,00

2,00

0,60 Adap. plànols procés const.
0,30 Augment import ESS
0,30 Pla d'emergències
Visita quinzenal S prevenció

0,00
0,30
0,00
0,30

· Propostes de millora de l’estudi de seguretat i salut de projecte (fins a un màxim de 5), fins
a 2,0 punts. Per la presentació de propostes de millores sobre l’estudi de seguretat i salut, s’haurà
de presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu.

Millora que aporta solució total
Millora que redueix substancialment la problemà
Millora redueix de forma apreciable la
problemàtica

1,00
0,60
0,30

Adaptació pressupost ESS
Contenidors h< afluència
Itineraris vianants

Xerrada prèvia dària
Pla d'emergències
Brigada manteniment
Tubs en tanca Rivisa

0,30
0,00
0,60
0,00

Control accés
Brigada manteniment
Proteccions col·lectives
Protecció element suport pista

0,30
0,60
0,00
0,60

Increment nº EPIS
Sub i mant tancaments
Canvi lloc senyalització
Llums a les tanques

0,30
0,30
0,00
0,30

Adaptació pressupost ESS
Formació extra de 8 h
Nous plànols de SiS
Ús de serveis propis

0,60
0,60
0,30
0,60
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DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ

CARLOS MARTÍNEZ FUENTES, S.L. OBRES I CONTRACTES PENTA,
S.A.
No aporta o amb errors greus que el fan
irrealitzable

0,00

Recurs preventiu subcontrac

INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. TEKNIFIKA GRUP, S.L.
0,60 R.Preventiu curs bàsic (60h)

0,60

CONSTRUCCIONS JOSEP M.
MIRÓ, S.L.
Doble col·locació puntals

DEMOLEXAR, S.L.

ESTRUCTURAS Y OBRAS LA
ROCA, S.L. (ESOROSA)

0,30 No aporta o amb errors greus
que el fan irrealitzable

0,00 Implem. Pla mancances ESS

0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s’assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.
Suma coeficients
Puntuació ponderada

1,20
1,14

1,20
1,14

1,50
1,43

1,50
1,43

1,20
1,14

0,00
0,00

2,10
2,00

2.3.3. CONTINGUT DELS SISTEMES INTERNS DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA I
DEL SUBCONTRACTISTES (0 a 4 punts)

3,00

3,00

2,00

2,00

3,00

1,00

3,00

3,00 Correcte i coherent

3,00
2,00 Bàsica i coherent

2,00

L’oferent presentarà un informe en el que manifesti els sistemes interns de seguretat i salut, tant pel
contractista i com pels subcontractistes, en cas de ser adjudicatari. L’informe dels sistemes interns
de seguretat i salut es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a
continuació:
Aportació de sistema intern de seguretat i salut

Exhaustiva i coherent
Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació irrellevant

4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Correcte i coherent

Correcte i coherent
Bàsica i coherent

3,00

Correcte i coherent
Bàsica però poc rellevant

S’atorgarà la màxima puntuació a aquell que obtingui la major suma de punts, i la resta
proporcionalment. No es valorarà informació no rellevant.
Puntuació

2.4 PLA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL (0 a 7 punts)
2.4.1. PROPOSTES PER REDUIR L’IMPACTE MEDIAMBIENTAL QUE PUGUI PRODUIR L’OBRA
(0 a 3 punts)

3,00

1,00

3,00

3,00

2,00

2,00

3,00

1,00

3,00

4,22

4,79

6,86

3,17

5,88

1,37

5,44

1,80

2,40

3,00

1,80

3,00

1,20

2,40

0,60 Adaptar horari treball
0,30 Ús de dumper elèctric
0,30 Ús aigua reciclada/d'aqüifer
0,00
0,30

0,00 Aturada motors vehicles
0,60 Humitejar terra i runes
0,00 Maquinària amb segell CE
Gestió subministres
Pla de control de consums

0,30
0,30
0,00
0,30
0,30

Només es puntuen les 5 primeres, tal i com
s'indica al plec.

L’oferent presentarà propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra,
justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les
pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:
· Propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra (fins a un màxim de
5), fins a 3,0 punts. Per la presentació de propostes de millores per reduir l’impacte mediambiental,
s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu.

Millora que aporta solució total
Millora que redueix substancialment la problemà
Millora redueix de forma apreciable la
problemàtica
No aporta o amb errors greus que el fan
irrealitzable

1,00
0,60
0,30

Lones i regs en demolicions
Pintures fotocatalítiques
Evitar abocar prod. químics
Control sonomètric

0,30
0,30
0,00
0,30

0,00

Materials amb Ecoetiquetes
Reciclatge de l'aigua en WC
Pannells fonoabsorbents
Contenidors selecció residus
Elements d'aspiració filtres

0,60
0,00
0,00
0,30
0,30

Mesures correc. acústica
Autocontrol acústic diari
Ús nebulitzadora aigua
Estudi mobilitat maquinària
Minimitzar consum aigua

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

Maquinària amb segell CE
Mantenim. preventiu maq
Comprovar emissions so
Control docum vehicles
Control fum i gasos

0,00
0,30
0,30
0,00
0,30

Equip ventiladors/extractors
Humitejar terra i runes
Transport fora horaris act.
Horari de 8 a 20 h
Humitejar exteriors de pas

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s’assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.
Suma coeficients
Puntuació ponderada

0,90
1,80

1,20
2,40

1,50
3,00

0,90
1,80

1,50
3,00

0,60
1,20

1,20
2,40

2.4.2. PROPOSTES PER L’APORTACIÓ D’ELEMENTS RECUPERABLES EN PROCESSOS DE
L’OBRA (0 a 1 punts)

0,71

0,43

0,86

0,29

0,71

0,00

1,00

Materials amb Ecoetiquetes
Ús taulons fusta reutilitzats
Reaprofitar sacs i cubells
Reaprofitar aigua de talls
0,00 Reaprofitar runa

0,60
0,60
0,30
0,30
0,30

No respon aquest punt

L’oferent presentarà propostes per a l’aprofitament d’elements recuperables durant l’execució de les
obres, segons el procés constructiu proposat justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les
propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a
continuació:
· Propostes per la utilització d’elements recuperables de l’obra (fins a un màxim de 5). Per la
presentació de propostes d’ utilització d’elements recuperables de l’obra, s’haurà de presentar breu
justificació de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu.

Millora que aporta solució total
Millora que redueix substancialment la problemà
Millora redueix de forma apreciable la
problemàtica
No aporta o amb errors greus que el fan
irrealitzable

1,00
0,60
0,30
0,00

Reomplir rases mat excavat
Desmunt. acurat elements
Selecció d'envasos
Ús de materials reciclats
Prioritat subc mat reciclat

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

Estudi elements existents
Reutilització mat. Enderrocs
Ús elements reutilitzats
Eviat eines d'un sol ús
Cartró/lones per acabats

0,00
0,30
0,30
0,30
0,00

Ús tub polipropilè ecològic
Reomplir rases mat excavat
Ús de materials reutilitzats
Ús de materials reciclats
Reciclatge de residus

0,60 Valorar material recuperat
0,30 Reutilització sauló
0,30
0,30
0,30

0,30 Reutilització sauló
0,30 Reomplir rases mat excavat
Tub flexible polietilè reciclat
Mat. enderroc a reciclatge

0,30
0,30
0,60
0,30
No aporta o amb errors greus

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s’assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.
Suma coeficients
Puntuació ponderada

2.4.3. PROPOSTA PER MILLORAR EL PLA DE RESIDUS DE L’OBRA (0 a 1 punts)

1,50
0,71

0,90
0,43

1,80
0,86

0,60
0,29

1,50
0,71

0,00
0,00

2,10
1,00

0,63

0,13

1,00

0,00

0,75

0,00

0,38

No proposa cap millora concreta, sinó que
presenta una metodologia

L’oferent presentarà propostes per millorar el pla de residus de l’obra, per tal de optimitzar la gestió
de residus durant l’execució de les obres, segons el procés constructiu proposat justificant el seu
ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes,
paràmetres i factors que es detallen a continuació:

Els dos punts no suposen cap millora, és la
pròpia feins de l'aplicació del Pla de Gestió
de Residus

· Propostes per millorar el pla de residus de l'obra (fins a un màxim de 5). Per la presentació de
propostes d’ utilització d’elements recuperables de l’obra, s’haurà de presentar breu justificació de la
millora, sobre les generalitats del procés constructiu.
Millora que aporta solució total
Millora que redueix substancialment la problemà
Millora redueix de forma apreciable la
problemàtica
No aporta o amb errors greus que el fan
irrealitzable

1,00
0,60
0,30
0,00

Punt net amb saques
Gestors de residus
Planificació materials
Camions amb lona protect.
Formació treballadors

0,60
0,30
0,30
0,00
0,30

Reciclar mat enderrocs
Estudi elements existents
Planificació necesitat mat.
Valorar mat enderrocats
Controlar caducitat materials

0,30
0,00
0,00
0,00
0,00

Ús de materials reciclats
Punt net amb saques
Materials amb Ecoetiquetes
Proveïdor sist. gest.ambient.
Tècnic gestió residus

0,30
0,60
0,60
0,60
0,30 No aporta o amb errors greus
que el fan irrealitzable

Neteja bomba fora d l'obra
Ajustar quantitats a demanar
No fer acopis interiors
Proveïdor sist. gest.ambient.
0,00 Ajustar mides obertures

0,30
0,30
0,30
0,60
0,30 No aporta o amb errors greus
que el fan irrealitzable

Pla de gestó de residus
Estudi previ dels residus
Formació treballadors
Punt net
0,00 Separacio selectiva residus

0,00
0,00
0,30
0,30
0,30

2,40
1,00

0,00
0,00

1,80
0,75

0,00
0,00

0,90
0,38

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s’assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.
Suma coeficients
Puntuació ponderada

1,50
0,63

0,30
0,13
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S.A.
2.4.4.PROPOSTES PER MILLORAR L’ESTALVI ENERGÈTIC DE L’OBRA (0 a 1 punts)

0,33

INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L. TEKNIFIKA GRUP, S.L.

0,83

1,00

CONSTRUCCIONS JOSEP M.
MIRÓ, S.L.
0,33

DEMOLEXAR, S.L.

ESTRUCTURAS Y OBRAS LA
ROCA, S.L. (ESOROSA)

0,67

0,17

0,67

0,60 Ús de maquinària elèctrica
0,00 Selecció de maquinària
0,00
0,30
0,30

0,30 Mantniment maquinària
0,00 Optimització ús aigua
Optimització ús combustible
Pla subministramen material
Optimit. transport personal

0,00
0,30
0,30
0,30
0,30

0,30
0,17

1,20
0,67

0,00

1,00

Sessions informatives
Fomentar reciclatge
Disposició ISO14001
Senyalització/informació
0,00 Llibre de Bones pràctiques

0,30
0,30
0,00
0,30
0,30

Només es puntuen les 5 primeres, tal i com
s'indica al plec.

L’oferent presentarà propostes per millorar l’estalvi energètic de l’obra, optimitzar el consum
energètic durant l’execució de les obres, segons el procés constructiu proposat, justificant el seu ús,
eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i
factors que es detallen a continuació:
· Propostes millorar l’estalvi energètic de l’obra (fins a un màxim de 5), fins a 1,0 punts. Per la
presentació de propostes de millorar l’estalvi energètic de l’obra, s’haurà de presentar breu
justificació de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu.
Millora que aporta solució total
Millora que redueix substancialment la problemà
Millora redueix de forma apreciable la
problemàtica
No aporta o amb errors greus que el fan
irrealitzable

1,00
0,60
0,30

Fomentar ús Biodiesel
Ús aigua no potable
Manteniment maquinària
Seguim. consum combustible

0,30
0,00
0,00
0,30

0,00

Fomentar ús Biodiesel
Manteniment maquinària
Sensors presèn. zones pas
Bombetes baix consum
Maquinària interior elèctrica

0,30
0,00
0,30
0,30
0,60

Ús eines classificació A+
Minimitzar consum gasoil
Fomentar ús Biodiesel
Fomentar ús Biodiesel
Pla de mobilitat

0,60
0,30
0,30
0,30
0,30

Ús materials de reciclat
Prevenció media ambient
Ús equips eficients
Aprofitar llum natural
Conscencia ús responsable

0,30
0,00
0,30
0,00
0,00

Soldadures a taller
Aprofitar llum natural
Apagar aparells elèctrics
Ús aparells baix consum
Pla de mobilitat

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s’assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.
Suma coeficients
Puntuació ponderada

0,60
0,33

1,50
0,83

1,80
1,00

0,60
0,33

1,20
0,67

2.4.5.PROPOSTES PER MILLORAR ELS PROCESSOS DE FORMACIÓ I INFORMACIÓ DE
PERSONAL (0 a 1 punts)

0,75

1,00

1,00

0,75

0,75
No respon a aquest punt

L’oferent presentarà propostes per a la formació i informació del pel compliment del pla de gestió
personal propi i aliè (quan aquest sigui rellevant). Les propostes de millora es puntuaran conforme a
les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:
· Propostes per millorar els processos de formació i informació de personal (fins a un màxim
de 5). Per la presentació de propostes per a la formació i informació del pel compliment del pla de
gestió personal propi i aliè (quan aquest sigui rellevant, s’haurà de presentar breu justificació de la
millora, sobre les generalitats del procés constructiu.
Millora que aporta solució total
Millora que redueix substancialment la problemà
Millora redueix de forma apreciable la
problemàtica
No aporta o amb errors greus que el fan
irrealitzable

1,00
0,60
0,30

Sessions formatives
Reunions quinzenals
Responsable aplic mesures

0,00

0,30 Curs formació/sensibiltzació
0,30 Inform. separació selectiva
0,30 Fomació tècniques maneig
Igual a la millora 1
Actualització diària plànols

0,30
0,30
0,30
0,00
0,30

Formació en medi ambient
Informar pla gestió residus
Lliurament continu informació
Reunion mensuals

0,30
0,30
0,30
0,30

Lliurament normes SiS i MA
Lliuram. normes gestió ambient
Divulg. gràfica bones pract.
Instruccions tècniques

0,30 Tasques informació
0,30 Sessions de formació
0,30 Formació monogràfica
0,00

0,30
0,30
0,30

0,90
0,75

1,20
1,00

1,20
1,00

0,90
0,75

0,90
0,75

0,00
0,00

1,20
1,00

2,00

3,00

0,00

1,00

3,00

2,00

3,00

2,00

3,00

0,00

1,00

3,00

2,00

3,00

No aporta o amb errors greus
que el fan irrealitzable

Es sumarà la puntuació obtinguda a cada subapartat, s’assignarà la màxima puntuació a aquell que
obtingui la major puntuació i la resta de forma proporcional. No es valorarà informació no rellevant.
Suma coeficients
Puntuació ponderada

2.5 AUTOCONTROL DE LA QUALITAT (0 a 4 punts)
2.5. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT (0 a 4 punts)

Fora del límit de 20 pàgines

L’oferent presentarà memòria en la que aporti proposta de control sobre els processos d’execució
per tal de garantir la qualitat de l’obra. Haurà de manifestar la possible aplicació de Sistemes de
Gestió de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els procediments principals, si escau, que aplicarà
en cas de ser adjudicatari, així com aportar propostes de punts de inspecció i control genèrics en
relació a les activitats principals a dur a terme durant les obres. No es valorarà cap proposta de Pla
d’Assaigs de Materials, aspecte que no és objecte d’aquest contracte. Les propostes de millora es
puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Autocontrol de qualitat, fins a 4,0 punts. Per la proposta d’autocontrol de qualitat sobre els
processos d’execució per tal de garantir la qualitat de l’obra. Haurà de manifestar la possible
aplicació de Sistemes de Gestió de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els procediments
principals, si escau, que aplicarà en cas de ser adjudicatari, així com aportar propostes de punts de
inspecció i control genèrics en relació a les activitats principals a dur a terme durant les obres. No
es valorarà cap proposta de Pla d’Assaigs de Materials, aspecte que no és objecte d’aquest
contracte.
Exhaustiu i coherent
Correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació irrellevant

4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Correcte i coherent
Bàsica i coherent

Correcte i coherent

3,00

Correcte i coherent
Bàsica i coherent

Bàsica però poc rellevant
No aporta o amb informació
irrellevant
Puntuació

TOTAL PUNTUACIÓ

3,00

2,00

3,00

2,00

1,00

0,00

2,00

3,00

0,00

1,00

3,00

2,00

3,00

29,27

35,58

41,90

20,88

49,32

17,44

42,24
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ANÀLISI DE LA OFERTA TÈCNICA
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MEMÒRIA DE
SEGURETAT I SALUT

PLA DE GESTIÓ
MEDIAMBIENTAL

AUTOCONTROL DE
LA QUALITAT

puntuacions màximes

MEMÒRIA
DESCRIPTIVA DEL
PROCÉS
D'EXECUCIÓ

nº oferta Licitador

PLA D'OBRES

Concurs: EXP. 240.1619.009

20,00

20,00

8,00

7,00

4,00

59,00

15,50

20,00

4,94

5,88

3,00

49,32

5,44

3,00

42,24

6,86

0,00

41,90

4,79

3,00

35,58

4,22

2,00

29,27

3,17

1,00

20,88

1,37

2,00

17,44

5

CONSTRUCCIONS JOSEP M. MIRÓ, S.L.

7

ESTRUCTURAS Y OBRAS LA ROCA, S.L. (ESOROSA)

10,35

17,25

6,20

3

INFRAESTRUCTURAS TRADE, S.L.

14,25

16,57

4,23

2

OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A.

10,65

11,00

6,14

1

CARLOS MARTÍNEZ FUENTES, S.L.

9,20

7,71

6,14

4

TEKNIFIKA GRUP, S.L.

2,25

10,83

3,63

6

DEMOLEXAR, S.L.

2,75

10,32

1,00

Barcelona, a 18 de juliol de 2016

Joan Campos i Havidich
Director Tècnic Adjunt Edificació

Raimon Salvat i Devesa
Director Tècnic Edificació

TOTAL

