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INFORME DE VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS RELATIVES A CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
SOTMESOS A JUDICI DE VALOR (SOBRE A) DE L’EXPEDIENT PER A LA CONTRACTACIÓ DE
“EXECUCIÓ DE LES OBRES D'ACTUALITZACIÓ I ADEQUACIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA I
RENOVACIÓ DEL SISTEMA D'AUSCULTACIÓ DE LA PRESA DE LA BAELLS. TM CERCS.
COMARCA DEL BERGUEDÀ” (Clau CTN1900441)
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Antecedents

El Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), que regula aquesta contractació, estableix
la documentació que s’ha d’incloure al sobre A per part de les empreses licitadores. La Mesa de
Contractació ha encarregat al Departament de Projectes i Obres l’informe de valoració del sobre A
de l’expedient referenciat.

2

Objecte

L’objecte d’aquest document és valorar les propostes admeses del sobre A atenent els criteris
d’adjudicació sotmesos a judici de valor especificats al Plec de Clàusules Administratives Particular.
Aquest informe es lliura a la mesa en resposta a l’encàrrec efectuat.
Les empreses admeses a la licitació són:
UTE BAELLS ACSA AQUAMBIENTE
UTE LA BAELLS

3

Criteris de Valoració

Els aspectes a valorar es puntuen analitzant els recollits al PCAP, prenent en consideració el grau de
detall i la concreció dels mateixos exposats a les propostes de les empreses admeses amb la
puntuació màxima de 20 punts.
Els diferents aspectes a valorar es puntuaran segons indica el PCAP. Les ofertes es classificaran de
millor a pitjor aplicant els criteris d’adjudicació sotmesos a judici d’acord amb el PCAP i que són els
següents:



Identificació dels aspectes més significatius: màxim 10 punts
Pla d’assegurament de la qualitat i Pla de gestió mediambiental: màxim 10 punts

Tal i com s’estableix al PCAP la puntuació tècnica mínima per a ser admesos serà de 12 punts
sobre 20.
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4

Aplicació dels criteris de valoració a les proposicions presentades pels
licitadors.

Una vegada revisades i analitzades les diferents documentacions tècniques sotmeses a judici de
valor presentades per les diferents empreses admeses al procediment i aplicats els diferents criteris
de valoració, el resultat es el següent:

4.1

Identificació dels aspectes més significatius (màxim 10 punts)
Empresa

UTE BAELLS ACSA
AQUAMBIENTE

UTE LA BAELLS

Punts

Justificació

7,50

La descripció tècnica de les obres a executar i les fases
constructives plantejades en l'oferta demostren un
adequat grau de coneixement de les obres a executar.
L'organització de les actuacions i activitats a realitzar en
cadascuna de les fases constructives exposades és
coherent amb la descripció realitzada.
Subtotal: 3 punts

9,50

El licitador presenta una descripció de condicionants que
poden afectar el normal desenvolupament de les obres
completa. El grau de concreció dels aspectes identificats
respecte l'àmbit de l'obra a executar és elevat.
Subtotal: 4,5 punts
La descripció tècnica de les obres a executar i les fases
constructives plantejades en l'oferta demostren un elevat
grau de coneixement de les obres a executar.
L'organització de les actuacions i activitats a realitzar en
cadascuna de les fases constructives exposades és molt
coherent amb la descripció realitzada.
Subtotal: 4 punts
El licitador presenta una descripció de condicionants que
poden afectar el normal desenvolupament de les obres
molt completa. El grau de concreció dels aspectes
identificats respecte l'àmbit de l'obra a executar és
elevat.
Subtotal: 5,5 punts
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4.2

Pla d’assegurament de la qualitat i Pla de gestió mediambiental (màxim 10
punts)
Empresa

UTE BAELLS ACSA
AQUAMBIENTE

Punts

8,00

Justificació
El pla d'autocontrol de qualitat proposat pel licitador és
complet i específic per a les obres a executar. Els
assaigs i controls descrits són concrets i adequats a les
actuacions necessàries per a l'obra a executar.
Subtotal: 4 punts.
El pla de gestió ambiental de l'obra presenta unes
mesures a dur a terme per a la seva gestió completes i
concretes per a l'àmbit de l'obra a executar.
Subtotal: 4 punts
El pla d'autocontrol de qualitat proposat pel licitador és
complet i específic per a les obres a executar. Els
assaigs i controls descrits són concrets i adequats a les
actuacions necessàries per a l'obra a executar.
Subtotal: 4 punts.

UTE LA BAELLS

8,00
El pla de gestió ambiental de l'obra presenta unes
mesures a dur a terme per a la seva gestió completes i
concretes per a l'àmbit de l'obra a executar.
Subtotal: 4 punts
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Resum de les valoracions

OFERTA TÈCNICA (SOBRE A)
Nº

1

2

EMPRESES LICITADORES

UTE BAELLS ACSA
AQUAMBIENTE
UTE LA BAELLS

CRITERI 1 (VTop1):
Identificació dels aspectes més
significatius
(0-10)

CRITERI 2 (VTop2):
Pla d’assegurament de la qualitat i Pla de
gestió ambiental
(0-10)

7,50

8,00

9,50

8,00
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Càlcul de les puntuacions segons el PCAP

Un cop obtingudes les valoracions del criteri sotmès a judici de valor, s’ha procedit a calcular les puntuacions obtingudes per cadascuna de les ofertes,
resultant el següent:

Puntuació màxima segons criteri 1 del PCAP: P1=10
Puntuació màxima segons criteri 2 del PCAP: P2=10
Valoració màxima obtinguda segons criteri1: VTmv1=
Valoració màxima obtinguda segons criteri1 :VTmv2=
Pop1 = P1 * VTop1 / 1VTmv1
Pop2 = P2 * VTop2 / VTmv2
EMPRESA LICITADORA
UTE BAELLS ACSA
AQUAMBIENTE
UTE LA BAELLS

VALORACIÓ
DEL CRITERI 1

VALORACIÓ
CRITERI 2

PUNTUACIÓ
CRITERI 1 (Pop1)

PUNTUACIÓ
CRITER 2 (Pop2)

7,50

8,00

7,89

10,00

9,50

8,00

10,00

10,00

PUNTUACIÓ
TOTAL
(Pop1+Pop2)
17,89
20,00

ORDRE

2
1
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Signat electrònicament
per :CPISR-1 C
Manuel González
Montero
Data :2019.10.21
09:31:31 CEST
Raó:Tècnic del
Departament de
Projectes i Obres
Lloc : Barcelona

Conclusions

A la taula que figura a l’apartat anterior es resumeixen les puntuacions obtingudes per les diferents
propostes amb el detall corresponent als mateixos apartats especificats al PCAP.
Qui signa aquest informe declara que no té, directament o indirecta, cap interès financer, econòmic o
personal amb les empreses presentades que pugui comprometre la seva imparcialitat i independència
en la valoració de les ofertes.
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