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AERIS AL CARRER MARESME ENTRE ELS CARRERS MARROC I EL CARRER PERE IV, AL
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nº oferta
1
2

Licitadors admesos
FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SAU
ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

ANÀLISI DE LA OFERTA TÈCNICA

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

OBRES RELATIVES AL PROJECTE CONSTRUCTIU DE SOTERRAMENT DE SERVEIS PÚBLICS AERIS AL CARRER MARESME ENTRE ELS CARRERS
Concurs: MARROC I EL CARRER PERE IV, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA
EXP. 070.1619.031

TOTAL

20,00

23,00

6,00

6,00

4,00

59,00

1

FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SAU

17,00

16,50

3,50

5,63

2,00

44,63

2

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL

14,00

14,40

3,35

5,80

2,00

39,55

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
Concurs:

OBRES RELATIVES AL PROJECTE CONSTRUCTIU DE SOTERRAMENT DE SERVEIS PÚBLICS AERIS AL CARRER
MARESME ENTRE ELS CARRERS MARROC I EL CARRER PERE IV, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE
BARCELONA

DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ

FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SAU

2.1 PLA D'OBRES (0 a 20 punts)
2.1.1. LA COHERÈNCIA DEL PLA D'OBRES (0 a 10 punts)

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL

17,0

14,0

8,00

6,50

L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels treballs respectant el procés
constructiu previst al projecte. L’oferent identificarà les tasques, fites, proves de funcionament i altres activitats
que consideri rellevants, i exposarà la durada de les mateixes i les interrelacions existents.
Es puntuarà la planificació de les obres conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a
continuació:
· Coherència, fins a 6 punts.

Planificació detallada que millora proposta de projecte
Planificació correcta adequada a l'obra
Planificació amb fatlta de detall o coherència
No aporta o amb informació incongruent

6,00
4,00
2,50
0,00

Planificació correcta adequada a l'obra

4,00
No aporta o amb informació incongruent

2,50

· Justificació de rendiments, fins a 4 punts.

Bona justificació de les tasques principals
Manca de justificació de tasques principals
justificacions incompletes o mal identidficades
No aporta o amb informació irrellevant

4,00
3,00
1,50
0,00

Bona justificació de les tasques principals

Suma coeficients

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

4,00 Bona justificació de les tasques principals

4,00

8,00
8,00

6,50
6,50 10,00

4,00

3,50

2,00

L’oferent presentarà la proposta d’organització de l’equip tècnic que intervindrà en l’execució dels treballs,
determinant la seva dedicació, activitats en que intervindrà, titulació, jerarquia interna, funcions i
responsabilitats
en
relació
a
l’obra.
L’oferent presentarà un organigrama, o similar, a on identifiqui les figures, la seva jerarquia, les activitats de
coneixement i responsabilitats principals. També presentarà un breu detall de les funcions i responsabilitats de
cada posició que consideri adient i la justificació del coneixements tècnics en funció de les necessitats.
Es puntuarà la proposta de l’equip tècnic ofert conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a
· Optimització del personal, fins a 2 punts.

Millora i amplia les necessitats de rrhh de l'obra
Adequat a les necessitats de l'obra
Escàs en relació a les necessitats
No aporta o amb informació incongruent

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

Millora i amplia les necessitats de rrhh de l'obra

2,00 Millora i amplia les necessitats de rrhh de l'obra

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

Millora i amplia les necessitats del projecte

2,00

· Funcions i responsabilitats, fins a 2 punts.

Millora i amplia les necessitats del projecte
Adequat a les necessitats de l'obra
Funció i coneixements incomplets
No aporta o amb informació incongruent

Adequat a les necessitats de l'obra

Suma coeficients

2.1.3. XARXA DE PRECEDÈNCIES (0 a 3 punts)

1,50

4,00
4,00

3,50
3,50 4,00

3,00

3,00

3,00 Lligams coherents i ben identificats

3,00

3,00
3,00

3,00
3,00 3,00

2,00

1,00

L’oferent presentarà un esquema de xarxa de precedències-conseqüències del pla d’obres a on es detallin els
lligams considerats entre activitats en l’elaboració de la planificació proposta per a l’obra. També exposarà un
breu text a on identifiqui al seu judici quins són els lligams principals i la seva justificació, lògica i decisió.
Es puntuarà la planificació de les obres conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a

Lligams coherents i ben identificats
Manca de lligams principals
Exposició incompleta i poc definida
No aporta o amb informació incongruent

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

Lligams coherents i ben identificats

Suma coeficients

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

L’oferent presentarà un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per capítols-mesos i un text
a on exposi breument les característiques i aspectes singulars, si els té, de la seva proposta.
Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor de l’obra (sense indicació de
l’import de la seva oferta, es farà referència a percentatges referits al total de la seva oferta). L’aportació de
l’import licitat suposarà la puntuació zero en aquest apartat.
Es puntuarà la planificació de les obres conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a
continuació:

· Justificació histograma, fins a 3 punts.
Coherent i amb grau d edetall elevat
Coherent i amb detall correcte
Manca de justificació o coherència
No aporta o amb informació incongruent

3,00
2,00
1,00

Coherent i amb detall correcte

2,00
Manca de justificació o coherència

Suma coeficients

2,00
2,00

1,00

1,00
1,00 3,00
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20,0

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
Concurs:

OBRES RELATIVES AL PROJECTE CONSTRUCTIU DE SOTERRAMENT DE SERVEIS PÚBLICS AERIS AL CARRER
MARESME ENTRE ELS CARRERS MARROC I EL CARRER PERE IV, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE
BARCELONA

DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ

FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SAU

2.2 MEMÒRIA DESCRIPTIVA PROCÉS D'EXECUCIÓ (0 a 23 punts)
2.2.1. DESCRIPCIÓ DEL PORCÉS CONSTRUCTIU PROPOSAT PEL LICITADOR PER A L'EXECUCIÓ DE
LES OBRES OBJECTE DEL PROJECTE (0 a 6 punts)

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL

16,5

14,4

6,00

3,00

L’oferent presentarà un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una descripció justificada del
procés d’execució de l’obra que es compromet a desenvolupar destacant les possibles fases d’execució i les
tasques principals.
Es puntuarà la planificació de les obres conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a
continuació:
Es valorarà la racionalitat, el detall i la coherència de la proposta així com la concreció en la
identificació de les tasques principals i singulars que determinen els aspectes més determinants de
l'obra
Procés ben detallat que millora el procés de projecte
Procés ben detallat, correcte i coherent
Bàsica i coherent
Bàsica però poc rellevant
No aporta o informació no rellevant

6,00
5,50
3,00
1,50
0,00

Procés ben detallat que millora el procés de projecte

Bàsica i coherent

Suma coeficients

2.2.2. PROPOSTES CONCRETES DE MILLORA SOBRE EL PROCÉS CONSTRUCTIU

6,00
3,00

6,00
6,00

3,00
3,00 6,00

4,00

5,65

1,00 1 millora aplicable amb gran benefici
3,00 5 millores aplicables amb benefici moderat
3 millores aplicables amb poc benefici

1,00
3,75
0,90

4,00
4,00

5,65
5,65 9,00

3,50

3,50

Identificació correcta i coherent amb l'oferta

1,50 Identificació correcta i coherent amb l'oferta

1,50

Correcta i ben dimensionada en recursos

2,00 Correcta i ben dimensionada en recursos

2,00

3,50
3,50

3,50
3,50 4,00

3,00

2,25

1,50 Identificació correcta i coherent amb l'oferta

1,50

(0 a 9 punts)

L’oferent presentarà un màxim de 9 (nou) propostes de procés constructiu que consideri una millora sobre el
procés constructiu habitual o definit al projecte. Exposarà breument la naturalesa de la millora i l’experiència
prèvia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts o esperats.
Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a
continuació:
Es valorarà cadascuna de les mesures de forma separada i considerant la seva adequació a l’obra,
implementació, beneficis i oportunitat. Es valoraran en base a la informació aportada pel licitador. El cost de
les millores seran a càrrec del contractista. No es valorarà l’estimació de costos de la millora.
Les millores es concentraran, i només es valoraran, respecte del que es relaciona a continuació:
Millores. Fins a 9 punts. Es valorarà la proposta de millora sobre qualsevol altra aspecte del procés de
construcció. Es consideraran un màxim de nou millores que es valoraran separadament.

Millora aplicable amb gran benefici
Millora aplicable amb benefici moderat
Millora aplicable amb poc benefici
Millora no aplicable o intranscendent

1,00
0,75
0,30
0,00

1 millora aplicable amb gran benefici
4 millores aplicables amb benefici moderat

Suma coeficients

2.2.3. ESTUDI DE LES INTERFERÈNCIES DE LES OBRES EN EL FUNCIONAMENT DEL TRANSIT I DE
LES MESURES ADOPTADES PER TAL DE REDUIR-LES (0 a 4 punts)

L’oferent presentarà una anàlisi de les possibles situacions en que es produeixi una afectació significativa al
trànsit de vehicles o de persones així com la resta d’usos de l’espai públic: accessos, botigues, etc.
L’oferent presentarà també una sistemàtica general a aplicar en els casos d’afecció descrivint el procés de
gestió, la organització i els recursos destinats a minimitzar l’impacte negatiu de les obres sobre el trànsit i les
persones.
Es puntuarà l’estudi de les interferències de trànsit conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen
a continuació:

· Anàlisi de situacions, fins a 2 punts.
Identificació exhaustiva i coherent
Identificació correcta i coherent amb l'oferta
Manca de situacions importants a identificar
No aporta o amb informació incongruent

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

· Sistemàtica de gestió, fins a 2 punts.
Correcta i ben dimensionada en recursos
Correcta amb recursos excassos
Incorrecta o mal dimensionada en recursos
No aporta o amb informació no rellevant

2,00
1,25
0,75
0,00
Suma coeficients

2.2.4. ESTUDI DELS ELEMENTS DE TANCAMENT I SENYALITZACIÓ I ACCIONS PER LA SEVA
CORRECTA HOMOGENEÏTZACIÓ I CONSERVACIÓ (0 a 4 punts)
L’oferent presentarà un anàlisi de les possibles situacions a on serà necessari la implementació d’elements de
tancament i senyalització d’acord a les diferents ocupacions i activitats de l’obra. Inclourà detall de magnitud,
durada i impacte sobre la imatge de les obres en la ciutat.
L’oferent presentarà també una relació dels elements de tancament i senyalització a disposar en l’obra,
d’acord amb el projecte o millorant-lo, així com els recursos i organització destinat al manteniment i/o millora
dels mateixos. Cap de les propostes de millora poden tenir un sobrecost addicional per a Bimsa.
Es puntuarà l’estudi dels elements de tancament conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen
a continuació:

· Anàlisi de situacions, fins a 2 punts.
Identificació exhaustiva i coherent
Identificació correcta i coherent amb l'oferta
Manca de situacions importants a identificar
No aporta o amb informació incongruent

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

Identificació correcta i coherent amb l'oferta

· Solucions proposades, fins a 2 punts.
Solucions que milloren i/o ben dimensionades
solucions habituals i ben diminsionades
solucions insuficients o mal dimensionades
No aporta o amb informació incongruent

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

1,50
0,75

Suma coeficients

3,00
3,00

2,25
2,25 4,00
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BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
Concurs:

OBRES RELATIVES AL PROJECTE CONSTRUCTIU DE SOTERRAMENT DE SERVEIS PÚBLICS AERIS AL CARRER
MARESME ENTRE ELS CARRERS MARROC I EL CARRER PERE IV, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE
BARCELONA

DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ

FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SAU

2.3 MEMÒRIA SEGURETAT I SALUT (0 a 6 punts)
2.3.1. ANÀLISI DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (0 a 2 punts)

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL

3,5

3,4

0,80

0,80

0,80 Bàsica i coherent

0,80

0,80
0,80

0,80
0,80 2,00

1,20

1,05

0,90 2 Millores aplicables de benefici moderat
0,30 2 Millores de dubtosa aplicació o poca repercussió

0,60
0,45

1,20
1,20

1,05
1,05 2,00

1,50

1,50

1,50 Sistema correcte amb mancances

1,50

1,50
1,50

1,50
1,50 2,00

6,0

4,0

L’oferent presentarà un anàlisi de l’estudi de seguretat i salut que incorpora el projecte i identificarà els
aspectes més significatius així com aquells que consideri incorrectes o millorables.
Es valorarà la identificació d’aspectes singulars i millorables i el seu anàlisi de repercussió, importància i
millora de la seguretat i salut dels treballadors.

· Anàlisi d’estudi de seguretat, fins a 2,0 punts.

Identificació d'aspectes importantsi millorables
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

Bàsica i coherent

Suma coeficients

2.3.2. MILLORES SOBRE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT (0 a 2 punts)

4,0

L’oferent presentarà una sèrie de 5 millores concretes (sense sobrecost addicional per a BIMSA) sobre
l’estudi de seguretat del projecte a incorporar al pla de seguretat en cas de ser adjudicatari. Haurà de detallar
cada proposta, justificar la seva aplicabilitat a l’obra i descriure els beneficis de la seva aplicació.
Es puntuarà conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Millores sobre l’estudi de seguretat i salut, fins a 2,0 punts.

Millora aplicable de gran benefici
Millora aplicable de benefici moderat
Millora de dubtosa aplicació o poca repercussió
No aporta o millora no aplicable o nul benefici

0,40
0,30
0,15
0,00

3 Millores aplicables de benefici moderat
2 Millores de dubtosa aplicació o poca repercussió

Suma coeficients

2.3.3. CONTINGUT DELS SISTEMES INTERNS DE SEGURETAT I SALUT (0 a 2 punts)

L’oferent exposarà el sistema de seguretat i salut que aplica en la gestió interna d’aquest aspecte en relació a
les obres, detallant aspectes com la gestió de subcontractistes i sistemes de control i seguiment.
Es puntuarà conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

· Contingut dels sistemes interns de seguretat i salut, fins a 2 punts.

Sistema sòlid i d'abast complet
Sistema correcte amb mancances
Carència de sistema però amb procediments adients
No aporta o amb informació incongruent

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

Sistema correcte amb mancances

Suma coeficients
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BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals
Concurs:

OBRES RELATIVES AL PROJECTE CONSTRUCTIU DE SOTERRAMENT DE SERVEIS PÚBLICS AERIS AL CARRER
MARESME ENTRE ELS CARRERS MARROC I EL CARRER PERE IV, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE
BARCELONA

DEPARTAMENT D'EDIFICACIÓ

FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SAU

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL

2.4 PLA DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL (0 a 6 punts)

5,6

5,8

2.4.1. PROPOSTES PER REDUIR L’IMPACTE MEDIAMBIENTAL QUE PUGUI PRODUIR L’OBRA (0 a 3
punts)

3,00

2,80

1,00 4 Millores aplicables amb benefici moderat
0,50 6 Millores poc aplicables o de poc benefici

0,80
0,60

1,50
3,00

1,40
2,80 3,00

2,63

3,00

0,80 3 Millores aplicables de benefici moderat
0,60 2 Millores poc aplicables o poc benefici

1,20
0,40

1,40
2,63

1,60
3,00 3,00

2,0

2,0

2,0

2,0

6,0

L’oferent presentarà un màxim de 10 millores concretes per reduir l’impacte mediambiental negatiu que es
pugui produir durant l’execució de les obres i per causa d’aquestes. Les millores no suposaran sobrecost
addicional per a BIMSA. S’aportarà, per a cadascuna d’elles, una breu descripció, la justificació de l’aplicació
en l’obra i els beneficis de la seva aplicació indicant els vectors ambientals sobre els que incideix.
Es puntuarà conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

Es valorarà cada mesura en funció de la seva aplicabilitat, eficiència i benefici esperat sobre els
vectors ambientals identificats. Es valorarà el seu benefici/eficiència -reducció d’impactes negatius en
l’obra (aspectes locals) i la minoració de consums energètics (aspectes globals)- així com la seva
aplicabilitat.

Millora aplicable, eficient i de gran benefici
Millora aplicable amb benefici moderat
Millora poc aplicable o de poc benefici

0,30
0,20
0,10

No aporta o millora no aplicable o nul benefici

0,00

5 Millores aplicables amb benefici moderat
2 Millores poc aplicables o de poc benefici

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

2.4.2. PROPOSTES PER MILLORAR EL PLA DE RESIDUS DE L'OBRA (0 a 3 punts)

L’oferent presentarà un màxim de 5 propostes per millorar el pla de residus de l’obra amb l’objectiu de
minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de materials. Per a cadascuna
de les millores s’aportarà la seva descripció, la justificació de la seva aplicació en obra, la seva eficiència i els
beneficis que aporta.
Es puntuarà conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:
Es valorarà cadascuna de les millores per separat considerant la seva aplicabilitat a l’obra, i els
beneficis mediambientals en la reducció de consums de material i el reaprofitament de residus.

Millora aplicable i de gran reducció de consums
Millora aplicable de benefici moderat
Millora poc aplicable o poc benefici

0,60
0,40
0,20

No aporta o millora no aplicable o nul benefici

0,10

2 Millores aplicables de benefici moderat
3 Millores poc aplicables o poc benefici

S’atorgarà la màxima puntuació a aquell que obtingui la major suma de punts, i la resta proporcionalment. 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)

4,0

L’oferent presentarà memòria en la que aporti la seva 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.
Es puntuarà conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

Es valorarà la solidesa i abast del sistema, l’adaptació dels procediments proposats en relació a l’obra
i la coherència dels models de ppis aportats com exemple.

Sòlid i procediments ppi's adients
Sòlid i relació de procediments incompleta
Bàsic i procediments correctes
Bàsic i relació de procediments incompleta
No aporta o amb informació irrellevant

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

Bàsic i procediments correctes

Suma coeficients

TOTAL PUNTUACIÓ

2,00 Bàsic i procediments correctes

2,00

2,00
2,00

2,00
2,00 4,00

44,63

39,55
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59,00

BIM/SA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

ANÀLISI DE LA OFERTA TÈCNICA

PLA D'OBRES

MEMÒRIA
DESCRIPTIVA DEL
PROCÉS D'EXECUCIÓ

MEMÒRIA DE
SEGURETAT I SALUT

PLA DE GESTIÓ
MEDIAMBIENTAL

AUTOCONTROL DE
LA QUALITAT

OBRES RELATIVES AL PROJECTE CONSTRUCTIU DE SOTERRAMENT DE SERVEIS PÚBLICS AERIS AL CARRER MARESME ENTRE ELS CARRERS
Concurs: MARROC I EL CARRER PERE IV, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA
EXP. 070.1619.031

TOTAL

20,00

23,00

6,00

6,00

4,00

59,00

nº oferta Licitador

puntuacions màximes
1

FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS SAU

17,00

16,50

3,50

5,63

2,00

44,63

2

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL

14,00

14,40

3,35

5,80

2,00

39,55

Barcelona, 28 de setembre de 2016

Jose Manuel Ramos

Mario Rico Tuneu

Iñaki Doval

Direcció d'obra

Tècnic

Director Tècnic

Sistemes Tecnològics i Serveis

Sistemes Tecnològics i Serveis

EIPE

BIMSA

BIMSA

