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INFORME DE VALORACIÓN DOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN NON AVALIABLES MEDIANTE 
CIFRAS (SOBRE Nº 2) DAS OFERTAS CON ARRANXO AO PREGO DO PROCEDEMENTO ABERTO PARA 
A ADXUDICACIÓN DO CONTRATO:  

Titulo:  SERVIZO DE CONSERVACIÓN, REPARACIÓN E PEQUENA REFORMA OU AMPLIACIÓN 
DE DIVERSOS EDIFICIOS E INSTALACIÓNS DEPENDENTES DO CONCELLO DE 
SANTIAGO 2019 

Expediente:  CON/1/2019 – XOB/500/2018 

1. OBXECTO 

O obxecto de este informe é analizar e valorar as propostas técnicas da documentación contida no Sobre 2 das 
ofertas admitidas presentadas polas empresas licitadoras ao procedemento citado no encabezamento, aplicando 
o contido do Prego de cláusulas administrativas particulares que rexe a contratación para a realización do 
“Servizo de conservación, reparación e pequena reforma ou ampliación de diversos edificios e instalacións 
dependentes do Concello de Santiago 2019”, e coa documentación do expediente de referencia CON/1/2019. 

2. METODOLOXIA 

Como criterio xeral e tendendo aos criterios do prego, a valoración técnica das ofertas ten por obxecto a 
comprobación de que se ten estudado convenientemente o obxecto do servizo, e que consonte a iso, todos os 
parámetros obxecto de puntuación están debidamente xustificados en proporción á oferta presentada. 

Valorase que os documentos achegados se axusten aos datos e á información requiridos no prego de condicións 
e as características técnicas deste servizo concreto. 

Para cada un dos apartados a valorar nesta fase, faise unha ponderación entre diferentes aspectos que pode ter 
a documentación, establecéndose unha valoración mais favorable cando a documentación é mais detallada, 
específica ou concreta respecto doutras mais xenéricas, e noutros casos valórase outorgando puntos por ter 
contemplado a maiores requisitos que dende o punto de vista técnico, completan adecuadamente a oferta nese 
apartado. 

Tamén considerase mellores ofertas e puntúanse con mais puntuación aquelas que determinan de forma concisa 
as súas condicións, de xeito que a administración poda controlar con maior precisión o seu cumprimento. 

3. DATOS DAS OFERTAS 

Celebrada a reunión da mesa de contratación para a apertura dos sobres nº 2 e trala análise formal da 
documentación presentada, a mesa de contratación acorda remitir para o seu informe técnico as ofertas dos 
seguintes licitadores: 

Nº DE ORDE NOME DO LICITADOR ABREVIADO 

1 ESPINA Y DELFIN SL ESPINA&DELFIN 

2 CONSTRUCCIONES IGLESIAS MERA SL IGLESIAS MERA 

3 2000 JOSCON CONSTRUCCIONES SL JOSCON 

4 UTE ARINES OBRAS Y PROYECTOS SL - CONSTRUCTORA CONSVIAL SL UTE ARINES-CONSVIAL 

5 ORECO SAU ORECO 

6 CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO SL PONCIANO 

 

4. ANÁLISE E PROPOSTA DE VALORACIÓN DA DOCUMENTACIÓN 

De acordo co establecido no PCAP da licitación, procedeuse ao análise e valoración da documentación do sobre 
nº 2 dos licitadores que non foron excluídos pola mesa de contratación. 

Como anexos ao presente informe técnico, achéganse as seguintes tabulas: 
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• Análise técnico sobre nº 2 (cláusula 13.3) en relación cos criterios de adxudicación (Anexo 0 Punto 9): na 
mesma se expón os elementos mais significativos da documentación de cada licitador que determinaron a 
elección da puntuación de cada un dos criterios. 

• Puntuacións sobre nº 2 (cláusula 13.3) en relación cos criterios de adxudicación non avaliables en forma de 
cifras ou porcentaxes (Anexo 0 Punto 9) 

− Para os criterios do apartado a.1) “Medios materias” e do apartado a.3) “Execución dos traballos”, 
valorouse a documentación presentada polos licitadores en base 100 (de 0% a 100%) e 
posteriormente aplicando proporcionalmente a puntuación máxima prevista para cada criterio no 
PCAP. 

− Para os criterios do apartado a.2) “Medios persoais” determinouse o grado de cumprimento dos 
requisitos establecidos no PCAP para a determinación dos valores asignados. 

Sinalar que conforme ao establecido no PCAP para este criterio, de non presentar a documentación 
acreditativa do equipo humano, valorarase o apartado con 0 puntos. A tal efecto, cara a acreditar a 
capacidade do “Responsable de conservación e reparación” valorouse a apartación da copia do título 
académico, no resto do equipo humano valorouse os Curriculum aportados. 

Presentase a continuación para a consideración da mesa de contratación, a proposta de valoración de cada 
licitador para cada un dos criterios de adxudicación non avaliables mediante cifras (cláusula 10.2): 

 

 

 
Santiago de Compostela, 18 de Novembro de 2019. 
 
 
O Arquitecto municipal 
Asdo.: Diego Briega Argomaniz 

Criterios P
máx

% AT P % AT P % AT P % AT P % AT P % AT P

a.1) Medios materiais

a.1.1) Maquinaria, equipos de traballo, medios técnicos, instalacións, etc. 10,00 90% 9,00 60% 6,00 80% 8,00 60% 6,00 30% 3,00 30% 3,00

a.1.2) Materiais a utilizar nas tarefas do contrato 5,00 90% 4,50 60% 3,00 90% 4,50 70% 3,50 0% 0,00 0% 0,00

a.1.3) Sistema público avisos e incidentes 5,00 80% 4,00 50% 2,50 70% 3,50 70% 3,50 50% 2,50 50% 2,50

a.2) Medios persoais

a.2.1) Responsable Conservación e Reparación

· Titulación universitaria acorde co obxecto do contrato 1,00 G.S. 1,00 G.M. 0,50 G.S. 1,00 G.S. 1,00 G.M. 0,50 G.S. 1,00

· Grado dedicación ao contrato 2,00 E 2,00 E 2,00 E 2,00 E 2,00 E 2,00 E 2,00

· Experiencia > 4 anos 2,00 6 2,00 17 2,00 10 2,00 4 2,00 0 0,00 0 0,00

a.2.2) Encargado xeral de obras

· Grado dedicación ao contrato 2,00 E 2,00 E 2,00 E 2,00 E 2,00 E 2,00 E 2,00

· Experiencia (máximo 20 anos) 3,00 20 3,00 21 3,00 26 3,00 32 3,00 0 0,00 0 0,00

a.2.3) Outros medios persoais

· Técnico PRL e responsable SeS

- Dedicación exclusiva ao contrato 1,00 E 1,00 E 1,00 E 1,00 E 1,00 P 0,00 E 1,00

- Experiencia > 4 anos 1,00 12 1,00 14 1,00 4 1,00 4 1,00 0 0,00 0 0,00

· Cuadrillas de persoal

- Dedicación exclusiva cuadrillas mínimas 1,00 E 1,00 E 1,00 E 1,00 E 1,00 E 1,00 E 1,00

- Cuadrillas suplementarias dedicación exclusiva 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 4 2,00 0 0,00 2 2,00

a.3) Execución dos traballos

a.3.1) Operacións do Grupo I 2,50 80% 2,00 60% 1,50 80% 2,00 70% 1,75 50% 1,25 50% 1,25

a.3.2) Operacións programables do Grupo II 2,50 70% 1,75 60% 1,50 80% 2,00 80% 2,00 50% 1,25 50% 1,25

a.3.3) Operacións urxentes do Grupo II 2,50 70% 1,75 60% 1,50 80% 2,00 80% 2,00 50% 1,25 50% 1,25

a.3.4) Operacións emerxencia do Grupo II 2,50 70% 1,75 60% 1,50 70% 1,75 70% 1,75 50% 1,25 50% 1,25

TOTAL 45,00 39,75 32,00 38,75 35,50 16,00 19,50

Abreviaturas

%: porcentaxe de puntuación asignado ao criterio de valoración

AT: datos da oferta segundo o criterio de valoración (ver análise técnico)

×: documentación acreditativa non presentada ou non axustada ao PPTP

P: puntuación licitador en cada criterio de valoración

P
máx

: puntuación máxima criterios de valoración

1-ESPINA&DELFINCRITERIOS NON AVAILABLES MEDIANTE CIFRAS 2-IGLESIAS MERA 3-JOSCON 4-UTE ARINES-CONSVIAL 6-PONCIANO5-ORECO
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ANALISE TÉCNICO SOBRE Nº 2 (Cláusula 13.3) EN RELACIÓN COS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN (Anexo 0 Punto 9): 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN SOBRE Nº 2 1-ESPINA&DELFIN

a.1) M edios materiais

a.1.1) Maquinaria, equipos de traballo, medios técnicos, instalacións, etc. Maquinaria / Equipos:

Oferta o listado de maquinaria mínimo previsto no apartado 2.2 do anexo nº 3 do PPTP.

Oferta un listado moi amplio sobre o mínimo, con equipos específ icos para  o obxecto do contrato. 

Medios Técnicos:

Infraestructura informática xeral da empresa e outros medios (centralita, equipos topográficos, sonómetro e medidor de gases)

Instalacións:

Localización: polígono do Tambre (Santiago). Tempos recorrido dentro do entorno 10-20min.

Dispón de talleres de caldeiraría industrial, electromecánica, mecánica e carpintería, cabina de pintura e gabinete técnico situados no Polígono do 

Tambre.

Oferta dúas parcelas para provisións: no propio polígono e no parque empresarial de Costa Vella, en torno a 3.500 m2..

Imaxe Corporativa:

Propón incorporación de imaxe corporativa en vestuario laboral, elementos de delimitación e valado e vehículos e maquinaria específ ico para o 

Concello de Santiago.

a.1.2) Materiais a utilizar nas tarefas do contrato Presenta un listado con cuantías de mateirais orientados ás necesidades do contrato.

Fai un compromiso de Xestión de Calidade cara ó servizo a realizar desenvolvendo a metodoloxía.

Presenta un listado de potenciais provedores para distintos tipos de subministros de materiais, orientados ás necesidades do contrato, 

achegando 25 cartas de compromiso.

a.1.3) Sistema público avisos e incidentes 24horas 365 días centro comunicacións propio. Dous teleoperadores adscritos (horario laboral), resto horario persoal de garda.

Lista a dotación de equipos de xestión e comunicación específ icos para o servizo (centralita 2 liñas + fax, 2 equipos informáticos, smartphones, 

apdo de correos, app e w eb)

Propón softw are específ ico de xestión e conexión/adaptación co sistema mpal de liña verde.

Presenta xustif icación da operatividade do servizo.

a.2) M edios persoais

a.2.1) Responsable Conservación e Reparación

· Titulación universitaria acorde co obxecto do contrato Presenta fotocopia do titulo de Enxeñeiro de Camiños (G.S.)

· Grado dedicación ao contrato Dedicación exclusiva (E).

· Experiencia > 4 anos Aporta curriculum recollendo experiencia en prestación de servizos da mesma natureza ao obxecto do contrato (6 años).

a.2.2) Encargado xeral de obras

· Grado dedicación ao contrato Dedicación exclusiva (E).

· Experiencia (máximo 20 anos) Aporta curriculum recollendo experiencia en prestación de servizos da mesma natureza ao obxecto do contrato (18 años)

a.2.3) Outros medios persoais

· Técnico PRL e responsable SeS

- Dedicación exclusiva ao contrato Dedicación exclusiva (E), 

- Experiencia > 4 anos Aporta curriculum recollendo experiencia en prestación de servizos da mesma natureza ao obxecto do contrato (12 años)

· Cuadrillas de persoal

- Dedicación exclusiva cuadrillas mínimas Dedicación exclusiva (E) de duas cuadrillas.

- Cuadrillas suplementarias dedicación exclusiva Ofértanse 2 cuadrillas suplementarias  con dedicación exclusiva.

a.3) Execución dos traballos Presenta unha proposta de cronograma anual definido polas operacións previstas no PPTP.

a.3.1) Operacións do Grupo I Presenta unha proposta organizativa e metodolóxica moi completa desenvolvendo os requirementos establecidos nos documentos do PPTP.

Propón a integración dunha plataforma propia na propia do Concello xa existente (liña verde).

a.3.2) Operacións programables do Grupo II Presenta unha introducción baseada no PPTP e un diagrama de procedemento da xestión das operacións.

a.3.3) Operacións urxentes do Grupo II Presenta unha introducción baseada no PPTP e un diagrama de procedemento da xestión das operacións.

a.3.4) Operacións emerxencia do Grupo II Presenta unha introducción baseada no PPTP e un diagrama de procedemento da xestión das operacións.
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DOCUMENTACIÓN SOBRE Nº 2 2-IGLESIAS MERA

a.1) M edios materiais

a.1.1) Maquinaria, equipos de traballo, medios técnicos, instalacións, etc. Maquinaria / Equipos:

Oferta o listado de maquinaria mínimo previsto no apartado 2.2 do anexo nº 3 do PPTP.

Oferta un listado sobre o mínimo, con equipos específ icos para  o obxecto do contrato. 

Medios Técnicos:

Mención xeral a disposición de zona técnica.

Instalacións:

Localización: Ames. Tempos recorrido dentro do entorno 10-20min.

Oferta dúas naves para provisións: en Ames e Teo, en torno a 1.500 m2.

Imaxe Corporativa:

Propón incorporación de imaxe corporativa en vestuario laboral, elementos de delimitación e valado e vehículos e maquinaria específ ico para o 

Concello de Santiago.

a.1.2) Materiais a utilizar nas tarefas do contrato Presenta un listado con cuantías de mateirais orientados ás necesidades do contrato.

Sobre calidade únicamente indican que os materiais cumprirán cos certif icados e controis que correspondan.

Presenta un listado de potenciais provedores para distintos tipos de subministros de materiais, orientados ás necesidades do contrato, 

achegando 15 cartas de compromiso.

a.1.3) Sistema público avisos e incidentes 24horas 365días, tres persoas (3 quendas).

Lista a dotación de equipos e softw are xeral da oficina e por cuadrilla (equipos informáticos, smartphones/tablets, enderezo postal, liña 

telefónica, fax, teléfono para mensaxería de texto, enderezo electrónico, w eb independente con link dende w eb do Concello e sistema de 

códigos QR)

Non indica conexión/adaptación do seu sistema co sistema mpal de liña verde.

Describe protocolos de xestión das comunicacións.

a.2) M edios persoais

a.2.1) Responsable Conservación e Reparación

· Titulación universitaria acorde co obxecto do contrato Presenta fotocopia do titulo de Arquitecta técnica (G.M.)

· Grado dedicación ao contrato Dedicación exclusiva (E).

· Experiencia > 4 anos Aporta curriculum recollendo experiencia en prestación de servizos da mesma natureza ao obxecto do contrato (17 años)

a.2.2) Encargado xeral de obras

· Grado dedicación ao contrato Dedicación exclusiva (E).

· Experiencia (máximo 20 anos) Aporta curriculum recollendo experiencia en prestación de servizos da mesma natureza ao obxecto do contrato (21 años)

a.2.3) Outros medios persoais

· Técnico PRL e responsable SeS

- Dedicación exclusiva ao contrato Dedicación exclusiva (E).

- Experiencia > 4 anos Aporta curriculum recollendo experiencia en prestación de servizos da mesma natureza ao obxecto do contrato (14 años)

· Cuadrillas de persoal

- Dedicación exclusiva cuadrillas mínimas Dedicación exclusiva (E) de duas cuadrillas.

- Cuadrillas suplementarias dedicación exclusiva Ofértanse 2 cuadrillas suplementarias  con dedicación exclusiva.

a.3) Execución dos traballos

a.3.1) Operacións do Grupo I Presenta unha proposta organizativa e metodolóxica completa desenvolvendo os requirementos establecidos nos documentos do PPTP.

Propón unha plataforma propia sen ter en conta a xa existente (liña verde).

a.3.2) Operacións programables do Grupo II Presenta unha introducción baseada no PPTP e un esquema xeral de procedemento da xestión das operacións.

a.3.3) Operacións urxentes do Grupo II Presenta unha introducción baseada no PPTP e un esquema xeral de procedemento da xestión das operacións.

a.3.4) Operacións emerxencia do Grupo II Presenta unha introducción baseada no PPTP e un esquema xeral de procedemento da xestión das operacións.
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DOCUMENTACIÓN SOBRE Nº 2 3-JOSCON

a.1) M edios materiais

a.1.1) Maquinaria, equipos de traballo, medios técnicos, instalacións, etc. Maquinaria / Equipos:

Oferta o listado de maquinaria mínimo previsto no apartado 2.2 do anexo nº 3 do PPTP.

Oferta un listado amplio sobre o mínimo, con equipos específ icos para  o obxecto do contrato. 

Medios Técnicos:

Infraestructura informática xeral da empresa.

Instalacións:

Localización: Villestro. Tempos recorrido dentro do entorno 10-20min.

Dispón de naves e espazos propios de almacenaxe en torno a 1.500 m2

Presenta cartas de compromiso de posta a disposición de talleres de carpintería metálica, de madeira e de electricidade e telecomunicacións.

Imaxe Corporativa:

Propón incorporación de imaxe corporativa en vestuario laboral, elementos de delimitación e valado e vehículos e maquinaria específ ico para o 

Concello de Santiago.

a.1.2) Materiais a utilizar nas tarefas do contrato Presenta un listado con cuantías de mateirais orientados ás necesidades do contrato.

Fai un compromiso de Xestión de Calidade cara ó servizo a realizar desenvolvendo a metodoloxía.

Presenta un listado de potenciais provedores para distintos tipos de subministros de materiais, orientados ás necesidades do contrato, 

achegando 18 cartas de compromiso.

a.1.3) Sistema público avisos e incidentes 24horas 365 días. Dous administrativos adscritos (horario laboral), resto horario persoal de garda (2 persoas con móvil).

Sobre dotación de equipos de xestión e comunicación específ icos para o servizo indica centralita 3 liñas + móvil para persoal horario laboral e 2 

móviles para persoal de garda.

Propón softw are específ ico de xestión e conexión/adaptación co sistema mpal de liña verde.

Describe protocolo de xestión das comunicacións mediante diagrama/algoritmo.

a.2) M edios persoais

a.2.1) Responsable Conservación e Reparación

· Titulación universitaria acorde co obxecto do contrato Presenta fotocopia do titulo de Arquitecto  (G.S)

· Grado dedicación ao contrato Dedicación exclusiva (E).

· Experiencia > 4 anos Aporta curriculum recollendo experiencia en prestación de servizos da mesma natureza ao obxecto do contrato (10 años)

a.2.2) Encargado xeral de obras

· Grado dedicación ao contrato Dedicación exclusiva (E).

· Experiencia (máximo 20 anos) Aporta curriculum recollendo experiencia en prestación de servizos da mesma natureza ao obxecto do contrato (26 años)

a.2.3) Outros medios persoais

· Técnico PRL e responsable SeS

- Dedicación exclusiva ao contrato Dedicación exclusiva (E).

- Experiencia > 4 anos Acredita experiencia profesional superior a 4 años atraves de curriculum

· Cuadrillas de persoal

- Dedicación exclusiva cuadrillas mínimas Dedicación exclusiva (E) de duas cuadrillas.

- Cuadrillas suplementarias dedicación exclusiva Ofértanse 7 cuadrillas suplementarias  con dedicación exclusiva.

a.3) Execución dos traballos

a.3.1) Operacións do Grupo I Presenta unha proposta organizativa e metodolóxica moi completa desenvolvendo os requirementos establecidos nos documentos do PPTP.

Propón a integración dunha plataforma propia na propia do Concello xa existente (liña verde).

a.3.2) Operacións programables do Grupo II Presenta unha introducción baseada no PPTP co desenvolvemento da metodoloxía e un esquema xeral de procedemento da xestión das 

operacións.

a.3.3) Operacións urxentes do Grupo II Presenta unha introducción baseada no PPTP co desenvolvemento da metodoloxía e un esquema xeral de procedemento da xestión das 

operacións.

a.3.4) Operacións emerxencia do Grupo II Presenta unha introducción baseada no PPTP e un esquema xeral de procedemento da xestión das operacións.
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DOCUMENTACIÓN SOBRE Nº 2 4-UTE ARINES-CONSVIAL

a.1) M edios materiais

a.1.1) Maquinaria, equipos de traballo, medios técnicos, instalacións, etc. Maquinaria / Equipos:

Oferta o listado de maquinaria mínimo previsto no apartado 2.2 do anexo nº 3 do PPTP.

Oferta un listado sobre o mínimo, con equipos específ icos para  o obxecto do contrato. 

Medios Técnicos:

Mención xeral a disposición de zona técnica

Instalacións:

Localización: polígono do Tambre (Santiago). Tempos recorrido: ao Concello 10 minutos e máximo (límite Val do Dubra-Trazo) 20 minutos.

Dispón de talleres de caldeiraría, carpintería, e pequeña maquinaria, soldadura e corte de acero e área de enxeñería.

Oferta múltiples naves e solares cunha superficie total xeral en torno a 5.000 m2 de naves e 22.000 de solares.

Imaxe Corporativa:

Propón incorporación de imaxe corporativa en vestuario laboral, elementos de delimitación e valado e vehículos e maquinaria específ ico para o 

Concello de Santiago.

a.1.2) Materiais a utilizar nas tarefas do contrato Presenta un listado con cuantías de mateirais orientados ás necesidades do contrato.

Propón a creación dun sistema de Xestión de Calidade cara ó servizo a realizar, con carácter xeral.

Presenta un listado de potenciais provedores para distintos tipos de subministros de materiais, orientados ás necesidades do contrato, 

achegando 20 cartas de compromiso.

a.1.3) Sistema público avisos e incidentes 24horas 365 días centro comunicacións propio. Un administrativo adscrito (horario laboral), resto horario persoal de garda.

Lista a dotación de equipos de xestión e comunicación específ icos para o servizo (centralita 1 liña + fax, 1+3 equipos informáticos, 

smartphones, apdo de correos e w eb)

Propón softw are específ ico de xestión e conexión/adaptación co sistema mpal de liña verde.

Presenta xustif icación da operatividade do servizo.

a.2) M edios persoais

a.2.1) Responsable Conservación e Reparación

· Titulación universitaria acorde co obxecto do contrato Presenta fotocopia do titulo de Enxeñeiro de Caminos, Canles e Portos (G.S)

· Grado dedicación ao contrato Dedicación exclusiva (E).

· Experiencia > 4 anos Aporta curriculum recollendo experiencia en prestación de servizos da mesma natureza ao obxecto do contrato (4 años)

a.2.2) Encargado xeral de obras

· Grado dedicación ao contrato Dedicación exclusiva (E).

· Experiencia (máximo 20 anos) Aporta curriculum recollendo experiencia en prestación de servizos da mesma natureza ao obxecto do contrato (32 años)

a.2.3) Outros medios persoais

· Técnico PRL e responsable SeS

- Dedicación exclusiva ao contrato Dedicación exclusiva (E).

- Experiencia > 4 anos Acredita experiencia profesional superior a 4 años a través de curriculum

· Cuadrillas de persoal

- Dedicación exclusiva cuadrillas mínimas Dedicación exclusiva (E) de duas cuadrillas.

- Cuadrillas suplementarias dedicación exclusiva Ofértanse 2 cuadrillas suplementarias  con dedicación exclusiva.

a.3) Execución dos traballos

a.3.1) Operacións do Grupo I Presenta unha proposta organizativa e metodolóxica completa desenvolvendo os requirementos establecidos nos documentos do PPTP.

Propón a integración dunha plataforma propia na propia do Concello xa existente (liña verde).

a.3.2) Operacións programables do Grupo II Presenta unha introducción baseada no PPTP co desenvolvemento da metodoloxía e un esquema xeral de procedemento da xestión das 

operacións.

a.3.3) Operacións urxentes do Grupo II Presenta unha introducción baseada no PPTP co desenvolvemento da metodoloxía e un esquema xeral de procedemento da xestión das 

operacións.

a.3.4) Operacións emerxencia do Grupo II Presenta unha introducción baseada no PPTP e un esquema xeral de procedemento da xestión das operacións.
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DOCUMENTACIÓN SOBRE Nº 2 5-ORECO

a.1) M edios materiais

a.1.1) Maquinaria, equipos de traballo, medios técnicos, instalacións, etc. Maquinaria / Equipos:

Oferta o listado de maquinaria mínimo previsto no apartado 2.2 do anexo nº 3 do PPTP.

Medios Técnicos:

Compromiso de adscrición de medios necesarios, sen especif icar.

Instalacións:

Compromiso de arrendamento ou compra de 5.000m2 para oficinas e almacenes.

a.1.2) Materiais a utilizar nas tarefas do contrato Compromiso de compra do material necesario, sen especif icar.

a.1.3) Sistema público avisos e incidentes 24horas 365 días centro comunicacións propio. Un administrativo adscrito (horario laboral), resto horario persoal de garda.

Lista a dotación de equipos de xestión e comunicación específ icos para o servizo (centralita 1 liña + fax, 1+3 equipos informáticos, 

smartphones, apdo de correos e w eb)

Presenta xustif icación da operatividade do servizo.

a.2) M edios persoais

a.2.1) Responsable Conservación e Reparación

· Titulación universitaria acorde co obxecto do contrato Arquitecto técnico, sen ningún tipo de documentación acreditativa (G.M.)

· Grado dedicación ao contrato Dedicación exclusiva (E).

· Experiencia > 4 anos Indica 15 anos, sen ningún tipo de documentación acreditativa.

a.2.2) Encargado xeral de obras

· Grado dedicación ao contrato Dedicación exclusiva (E).

· Experiencia (máximo 20 anos) Indica 25 anos, sen ningún tipo de documentación acreditativa.

a.2.3) Outros medios persoais

· Técnico PRL e responsable SeS

- Dedicación exclusiva ao contrato Dedicación parcial (P).

- Experiencia > 4 anos Indica 13 anos, sen ningún tipo de documentación acreditativa.

· Cuadrillas de persoal

- Dedicación exclusiva cuadrillas mínimas Dedicación exclusiva (E) de duas cuadrillas.

- Cuadrillas suplementarias dedicación exclusiva Non se ofertan cuadrillas suplementarias

a.3) Execución dos traballos

a.3.1) Operacións do Grupo I Presenta unha proposta organizativa e metodolóxica desenvolvendo os requirementos establecidos nos documentos do PPTP.

a.3.2) Operacións programables do Grupo II Presenta unha pequena memoria metodolóxica baseada no PPTP.

a.3.3) Operacións urxentes do Grupo II Presenta unha pequena memoria metodolóxica baseada no PPTP.

a.3.4) Operacións emerxencia do Grupo II Presenta unha pequena memoria metodolóxica baseada no PPTP.
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DOCUMENTACIÓN SOBRE Nº 2 6-PONCIANO

a.1) M edios materiais

a.1.1) Maquinaria, equipos de traballo, medios técnicos, instalacións, etc. Maquinaria / Equipos:

Oferta o listado de maquinaria mínimo previsto no apartado 2.2 do anexo nº 3 do PPTP.

Medios Técnicos:

Compromiso de adscrición de medios necesarios, sen especif icar.

Instalacións:

Compromiso de arrendamento ou compra de oficinas e almacenes.

a.1.2) Materiais a utilizar nas tarefas do contrato Compromiso de compra do material necesario, sen especif icar.

a.1.3) Sistema público avisos e incidentes 24horas 365 días centro comunicacións propio. Un administrativo adscrito (horario laboral), resto horario persoal de garda.

Lista a dotación de equipos de xestión e comunicación específ icos para o servizo (centralita 1 liña + fax, 1+3 equipos informáticos, 

smartphones, apdo de correos e w eb)

Presenta xustif icación da operatividade do servizo.

a.2) M edios persoais

a.2.1) Responsable Conservación e Reparación

· Titulación universitaria acorde co obxecto do contrato Arquitecto técnico, sen ningún tipo de documentación acreditativa (G.M.)

· Grado dedicación ao contrato Dedicación exclusiva (E).

· Experiencia > 4 anos Indica mais de 4 anos, sen ningún tipo de documentación acreditativa.

a.2.2) Encargado xeral de obras

· Grado dedicación ao contrato Dedicación exclusiva (E).

· Experiencia (máximo 20 anos) Indica mais de 20 anos, sen ningún tipo de documentación acreditativa.

a.2.3) Outros medios persoais

· Técnico PRL e responsable SeS

- Dedicación exclusiva ao contrato Dedicación parcial (P).

- Experiencia > 4 anos Indica mais de 4 anos, sen ningún tipo de documentación acreditativa.

· Cuadrillas de persoal

- Dedicación exclusiva cuadrillas mínimas Dedicación exclusiva (E) de duas cuadrillas.

- Cuadrillas suplementarias dedicación exclusiva Ofértanse 2 cuadrillas suplementarias  con dedicación exclusiva.

a.3) Execución dos traballos

a.3.1) Operacións do Grupo I Presenta unha proposta organizativa e metodolóxica desenvolvendo os requirementos establecidos nos documentos do PPTP.

a.3.2) Operacións programables do Grupo II Presenta unha pequena memoria metodolóxica baseada no PPTP.

a.3.3) Operacións urxentes do Grupo II Presenta unha pequena memoria metodolóxica baseada no PPTP.

a.3.4) Operacións emerxencia do Grupo II Presenta unha pequena memoria metodolóxica baseada no PPTP.
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PUNTUACIÓNS SOBRE Nº 2 (Cláusula 13.3) EN RELACIÓN COS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN NON AVALIABLES MEDIANTE CIFRAS (Anexo 0 Punto 9): 

 

 

 

 

Criterios P
máx

% AT P % AT P % AT P % AT P % AT P % AT P

a.1) Medios materiais

a.1.1) Maquinaria, equipos de traballo, medios técnicos, instalacións, etc. 10,00 90% 9,00 60% 6,00 80% 8,00 60% 6,00 30% 3,00 30% 3,00

a.1.2) Materiais a utilizar nas tarefas do contrato 5,00 90% 4,50 60% 3,00 90% 4,50 70% 3,50 0% 0,00 0% 0,00

a.1.3) Sistema público avisos e incidentes 5,00 80% 4,00 50% 2,50 70% 3,50 70% 3,50 50% 2,50 50% 2,50

a.2) Medios persoais

a.2.1) Responsable Conservación e Reparación

· Titulación universitaria acorde co obxecto do contrato 1,00 G.S. 1,00 G.M. 0,50 G.S. 1,00 G.S. 1,00 G.M. 0,50 G.S. 1,00

· Grado dedicación ao contrato 2,00 E 2,00 E 2,00 E 2,00 E 2,00 E 2,00 E 2,00

· Experiencia > 4 anos 2,00 6 2,00 17 2,00 10 2,00 4 2,00 0 0,00 0 0,00

a.2.2) Encargado xeral de obras

· Grado dedicación ao contrato 2,00 E 2,00 E 2,00 E 2,00 E 2,00 E 2,00 E 2,00

· Experiencia (máximo 20 anos) 3,00 20 3,00 21 3,00 26 3,00 32 3,00 0 0,00 0 0,00

a.2.3) Outros medios persoais

· Técnico PRL e responsable SeS

- Dedicación exclusiva ao contrato 1,00 E 1,00 E 1,00 E 1,00 E 1,00 P 0,00 E 1,00

- Experiencia > 4 anos 1,00 12 1,00 14 1,00 4 1,00 4 1,00 0 0,00 0 0,00

· Cuadrillas de persoal

- Dedicación exclusiva cuadrillas mínimas 1,00 E 1,00 E 1,00 E 1,00 E 1,00 E 1,00 E 1,00

- Cuadrillas suplementarias dedicación exclusiva 2,00 2 2,00 2 2,00 2 2,00 4 2,00 0 0,00 2 2,00

a.3) Execución dos traballos

a.3.1) Operacións do Grupo I 2,50 80% 2,00 60% 1,50 80% 2,00 70% 1,75 50% 1,25 50% 1,25

a.3.2) Operacións programables do Grupo II 2,50 70% 1,75 60% 1,50 80% 2,00 80% 2,00 50% 1,25 50% 1,25

a.3.3) Operacións urxentes do Grupo II 2,50 70% 1,75 60% 1,50 80% 2,00 80% 2,00 50% 1,25 50% 1,25

a.3.4) Operacións emerxencia do Grupo II 2,50 70% 1,75 60% 1,50 70% 1,75 70% 1,75 50% 1,25 50% 1,25

TOTAL 45,00 39,75 32,00 38,75 35,50 16,00 19,50

Abreviaturas

%: porcentaxe de puntuación asignado ao criterio de valoración

AT: datos da oferta segundo o criterio de valoración (ver análise técnico)

×: documentación acreditativa non presentada ou non axustada ao PPTP

P: puntuación licitador en cada criterio de valoración

P
máx

: puntuación máxima criterios de valoración
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