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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
“DIRECCIÓ DE LES OBRES DE REPARACIÓ DELS MURS D'ENDEGAMENT DE LA RIERA DE
PALAU I DEL TORRENT DE VALLPARADÍS. TM TERRASSA” (Clau CTN2100393).

1 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:
SGS TECNOS, SA
ENGHYDRA, ENGINYERIA I SERVEIS SL
SBS SIMON Y BLANCO, SLP
DOPEC, SL
E3 SOLINTEG, SL
AYESA ENGINYERIA I SERVEIS, SA

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 31 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:
• Memòria tècnica descriptiva.
❖ Coneixement i aspectes rellevants de les obres: màxim 4 punts.
❖ Documentació gràfica: màxim 4 punts.
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❖ Anàlisi del pla d’obres i de les fases constructives: màxim 4 punts.
❖ Anàlisi del pla de control de qualitat: màxim 4 punts.
•

Sistemes per al seguiment, control i gestió.
❖ Revisió del projecte i informe previ: màxim 4 punts.
❖ Metodologia de seguiment i control: màxim 7 punts.
❖ Metodologia dels treballs finals i del període de garantia: màxim 4 punts.

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

Memòria tècnica descriptiva (màxim 16 punts)

Empresa

Punts

Justificació

Es demostra un adequat grau de coneixement de
les obres i dels aspectes més rellevants per a la
seva execució. Es realitza una descripció de punts
clau del projecte i dels possibles condicionants
adequada, concreta i pròpia de les obres.
Subtotal: 3 punts.
La documentació gràfica auxiliar demostra un grau
de comprensió i coneixement de la realitat física de
l'entorn molt elevat.
Subtotal: 4 punts
SGS TECNOS, SA

13,50

Es realitza un anàlisi del pla d'obres i de les fases
constructives molt complet, identificant els
principals punts singulars de forma molt concreta.
Es realitza una anàlisi del camí crític molt complet, i
el grau de concreció i coherència de les mesures
identificades és molt elevat.
Subtotal: 4 punts
Es realitza una anàlisi limitat del pla de
qualitat previst en el projecte. Les
recollides per ampliar-lo o millorar-lo
concretes o el seu nivell de coherència
Subtotal: 2,5 punts

control de
propostes
són poc
és limitat.
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Empresa

Punts

Justificació

Es demostra un adequat grau de coneixement de
les obres i dels aspectes més rellevants per a la
seva execució. Es realitza una descripció de punts
clau del projecte i dels possibles condicionants molt
completa, molt concreta i molt pròpia de les obres.
Subtotal: 3,5 punts.
La documentació gràfica auxiliar demostra un grau
de comprensió i coneixement de la realitat física de
l'entorn ajustat.
Subtotal: 2,5 punts
ENGHYDRA,
ENGINYERIA I
SERVEIS SL

14,00

Es realitza un anàlisi del pla d'obres i de les fases
constructives molt complet, identificant els
principals punts singulars de forma molt concreta.
Es realitza una anàlisi del camí crític molt complet, i
el grau de concreció i coherència de les mesures
identificades és molt elevat.
Subtotal: 4 punts
Es realitza una anàlisi molt complet del pla de
control de qualitat previst en el projecte. Es recullen
propostes per ampliar-lo o millorar-lo concretes i
molt coherents.
Subtotal: 4 punts
Es demostra un adequat grau de coneixement de
les obres i dels aspectes més rellevants per a la
seva execució. Es realitza una descripció de punts
clau del projecte i dels possibles condicionants molt
completa, molt concreta i molt pròpia de les obres.
Subtotal: 3,5 punts.
La documentació gràfica auxiliar demostra un grau
de comprensió i coneixement de la realitat física de
l'entorn ajustat.
Subtotal: 2,5 punts

SBS SIMON Y
BLANCO, SLP

14,00

Es realitza un anàlisi del pla d'obres i de les fases
constructives molt complet, identificant els
principals punts singulars de forma molt concreta.
Es realitza una anàlisi del camí crític molt complet, i
el grau de concreció i coherència de les mesures
identificades és molt elevat.
Subtotal: 4 punts
Es realitza una anàlisi molt complet del pla de
control de qualitat previst en el projecte. Es recullen
propostes per ampliar-lo o millorar-lo concretes i
molt coherents.
Subtotal: 4 punts
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Empresa

Punts

Justificació

Es demostra un adequat grau de coneixement de
les obres i dels aspectes més rellevants per a la
seva execució. Es realitza una descripció de punts
clau del projecte i dels possibles condicionants
adequada, concreta i pròpia de les obres.
Subtotal: 3 punts.
La documentació gràfica auxiliar demostra un grau
de comprensió i coneixement de la realitat física de
l'entorn molt elevat.
Subtotal: 4 punts
DOPEC, SL

14,50

Es realitza un anàlisi del pla d'obres i de les fases
constructives molt complet, identificant els
principals punts singulars de forma molt concreta.
Es realitza una anàlisi del camí crític molt complet, i
el grau de concreció i coherència de les mesures
identificades és molt elevat.
Subtotal: 4 punts
Es realitza una anàlisi complet del pla de control de
qualitat previst en el projecte. Les propostes
recollides per ampliar-lo o millorar-lo són
adequades tot i que ajustadament concretes i
coherents.
Subtotal: 3,5 punts
Es demostra un adequat grau de coneixement de
les obres i dels aspectes més rellevants per a la
seva execució. Es realitza una descripció de punts
clau del projecte i dels possibles condicionants
adequada, concreta i pròpia de les obres.
Subtotal: 3 punts.
La documentació gràfica auxiliar demostra un grau
de comprensió i coneixement de la realitat física de
l'entorn ajustat.
Subtotal: 2,5 punts

E3 SOLINTEG, SL

12,00

Es realitza un anàlisi del pla d'obres i de les fases
constructives complet, identificant els principals
punts singulars de forma adequada. Es realitza una
anàlisi del camí crític complet, i el grau de concreció
i coherència de les mesures identificades és elevat.
Subtotal: 3 punts
Es realitza una anàlisi complet del pla de control de
qualitat previst en el projecte. Les propostes
recollides per ampliar-lo o millorar-lo són
adequades tot i que ajustadament concretes i
coherents.
Subtotal: 3,5 punts
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Empresa

Punts

Justificació

Es demostra un adequat grau de coneixement de
les obres i dels aspectes més rellevants per a la
seva execució. Es realitza una descripció de punts
clau del projecte i dels possibles condicionants
adequada, concreta i pròpia de les obres.
Subtotal: 3 punts
La documentació gràfica auxiliar demostra un grau
de comprensió i coneixement de la realitat física de
l'entorn molt elevat.
Subtotal: 4 punts
AYESA ENGINYERIA I
SERVEIS, SA

14,50

Es realitza un anàlisi del pla d'obres i de les fases
constructives molt complet, identificant els
principals punts singulars de forma molt concreta.
Es realitza una anàlisi del camí crític molt complet, i
el grau de concreció i coherència de les mesures
identificades és molt elevat.
Subtotal: 4 punts
Es realitza una anàlisi complet del pla de control de
qualitat previst en el projecte. Les propostes
recollides per ampliar-lo o millorar-lo són
adequades tot i que ajustadament concretes i
coherents.
Subtotal: 3,5 punts
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4.2 Sistemes per al seguiment, control i gestió (màxim 15 punts)

Empresa

Punts

Justificació

La proposta de revisió del projecte és coherent en
quant als documents que seran revisats i els
aspectes rellevants analitzats. L'estructura i
continguts indicats per a l'informe previ és
ajustada.
Subtotal: 2,5 punts.

SGS TECNOS, SA

11,00

Es realitza una proposta de seguiment i control
durant l'execució de les obres adequada. Les
activitats
indicades
per
al
seguiment
pressupostari,
temporal,
de
qualitat
i
mediambiental demostren un ajustat grau de
coherència.
Subtotal: 5 punts.
Es realitza una proposta per als treballs finals i per
al seguiment durant el període de garantia
completa, indicant activitats i metodologies de
forma concreta i coherent per a les obres a dirigir.
Subtotal: 3,5 punts.
La proposta de revisió del projecte és coherent en
quant als documents que seran revisats i els
aspectes rellevants analitzats. L'estructura i
continguts indicats per a l'informe previ és
completa i correcta.
Subtotal: 3,5 punts.

ENGHYDRA,
ENGINYERIA I
SERVEIS SL

13,50

Es realitza una proposta de seguiment i control
durant l'execució de les obres molt completa. Les
activitats
indicades
per
al
seguiment
pressupostari,
temporal,
de
qualitat
i
mediambiental demostren un adequat grau de
coherència.
Subtotal: 6,5 punts.
Es realitza una proposta per als treballs finals i per
al seguiment durant el període de garantia
completa, indicant activitats i metodologies de
forma concreta i coherent per a les obres a dirigir.
Subtotal: 3,5 punts.
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Empresa

Punts

Justificació

La proposta de revisió del projecte és coherent en
quant als documents que seran revisats i els
aspectes rellevants analitzats. L'estructura i
continguts indicats per a l'informe previ és
ajustada.
Subtotal: 2,5 punts.

SBS SIMON Y
BLANCO, SLP

11,00

Es realitza una proposta de seguiment i control
durant l'execució de les obres adequada. Les
activitats
indicades
per
al
seguiment
pressupostari,
temporal,
de
qualitat
i
mediambiental demostren un ajustat grau de
coherència.
Subtotal: 5 punts
Es realitza una proposta per als treballs finals i per
al seguiment durant el període de garantia
completa, indicant activitats i metodologies de
forma concreta i coherent per a les obres a dirigir.
Subtotal: 3,5 punts.
La proposta de revisió del projecte és coherent en
quant als documents que seran revisats i els
aspectes rellevants analitzats. L'estructura i
continguts indicats per a l'informe previ és
completa i correcta.
Subtotal: 3,5 punts.

DOPEC, SL

13,00

Es realitza una proposta de seguiment i control
durant l'execució de les obres adequada. Les
activitats
indicades
per
al
seguiment
pressupostari,
temporal,
de
qualitat
i
mediambiental demostren un adequat grau de
coherència.
Subtotal: 6 punts.
Es realitza una proposta per als treballs finals i per
al seguiment durant el període de garantia
completa, indicant activitats i metodologies de
forma concreta i coherent per a les obres a dirigir.
Subtotal: 3,5 punts.
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Empresa

Punts

Justificació

La proposta de revisió del projecte és coherent en
quant als documents que seran revisats i els
aspectes rellevants analitzats. L'estructura i
continguts indicats per a l'informe previ és
ajustada.
Subtotal: 2,5 punts.

E3 SOLINTEG, SL

12,00

Es realitza una proposta de seguiment i control
durant l'execució de les obres adequada. Les
activitats
indicades
per
al
seguiment
pressupostari,
temporal,
de
qualitat
i
mediambiental demostren un adequat grau de
coherència.
Subtotal: 6 punts.
Es realitza una proposta per als treballs finals i per
al seguiment durant el període de garantia
completa, indicant activitats i metodologies de
forma concreta i coherent per a les obres a dirigir.
Subtotal: 3,5 punts.
La proposta de revisió del projecte és coherent en
quant als documents que seran revisats i els
aspectes rellevants analitzats. L'estructura i
continguts indicats per a l'informe previ és
ajustada.
Subtotal: 2,5 punts.

AYESA ENGINYERIA
I SERVEIS, SA

12,50

Es realitza una proposta de seguiment i control
durant l'execució de les obres molt completa. Les
activitats
indicades
per
al
seguiment
pressupostari,
temporal,
de
qualitat
i
mediambiental demostren un adequat grau de
coherència.
Subtotal: 6,5 punts.
Es realitza una proposta per als treballs finals i per
al seguiment durant el període de garantia
completa, indicant activitats i metodologies de
forma concreta i coherent per a les obres a dirigir.
Subtotal: 3,5 punts.
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5 Resum de les valoracions

OFERTA TÈCNICA (SOBRE A)
Subcriteri 1.1
(VTop1)
Coneixement i
aspectes rellevants
de les obres
(0-4)

Subcriteri 1.2
(VTop2)
Documentació
gràfica
(0-4)

Subcriteri 1.3
(VTop3)
Anàlisi del pla
d’obres i de les
fases constructives
(0-4)

Subcriteri 1.4
(VTop4)
Anàlisi del pla
de control de
qualitat
(0-4)

Subcriteri 2.1
(VTop5)
Revisió del
projecte i
informe previ
(0-4)

Subcriteri 2.2
(VTop6)
Metodologia
de seguiment
i control
(0-7)

Subcriteri 2.3
(VTop7)
Metodologia dels
treballs finals i del
període de garantia
(0-4)

Nº

EMPRESES
LICITADORES

1

SGS TECNOS, SA

3,00

4,00

4,00

2,50

2,50

5,00

3,50

2

ENGHYDRA,
ENGINYERIA I
SERVEIS SL

3,50

2,50

4,00

4,00

3,50

6,50

3,50

3

SBS SIMON Y
BLANCO, SLP

3,50

2,50

4,00

4,00

2,50

5,00

3,50

4

DOPEC, SL

3,00

4,00

4,00

3,50

3,50

6,00

3,50

5

E3 SOLINTEG, SL

3,00

2,50

3,00

3,50

2,50

6,00

3,50

6

AYESA
ENGINYERIA I
SERVEIS, SA

3,00

4,00

4,00

3,50

2,50

6,50

3,50
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6 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:
Valoració màxima obtinguda segons subcriteri 1.1: VT mv1=3,50
Valoració màxima obtinguda segons subcriteri 1.2: VTmv2=4,00
Valoració màxima obtinguda segons subcriteri 1.3 :VTmv3=4,00
Valoració màxima obtinguda segons subcriteri 1.4 :VTmv4=4,00
Valoració màxima obtinguda segons subcriteri 2.1 :VT mv5=3,50
Valoració màxima obtinguda segons subcriteri 2.2 :VTmv6=6,50
Valoració màxima obtinguda segons subcriteri 2.3 :VT mv7=3,50
Càlcul de les puntuacions:
Valoracions
Popi = Pi * VTopi / VTmvi

Puntuació màxima segons subcriteri 1.1 del PCAP: P1=4,00
Puntuació màxima segons subcriteri 1.2 del PCAP: P2=4,00
Puntuació màxima segons subcriteri 1.3 del PCAP: P3=4,00
Puntuació màxima segons subcriteri 1.4 del PCAP: P4=4,00
Puntuació màxima segons subcriteri 2.1 del PCAP: P5=4,00
Puntuació màxima segons subcriteri 2.2 del PCAP: P6=7,00
Puntuació màxima segons subcriteri 2.3 del PCAP: P7=4,00
Puntuacions Resultants
TOTAL

O
R
D
R
E

EMPRESA LICITADORA

VTop1

VTop2

VTop3

VTop4

VTop5

VTop6

VTop7

Pop1

Pop2

Pop3

Pop4

Pop5

Pop6

Pop7

SGS TECNOS, SA

3,00

4,00

4,00

2,50

2,50

5,00

3,50

3,43

4,00

4,00

2,50

2,86

5,38

4,00

26,17

5

ENGHYDRA, ENGINYERIA I
SERVEIS SL
SBS SIMON Y BLANCO, SLP

3,50

2,50

4,00

4,00

3,50

6,50

3,50

4,00

2,50

4,00

4,00

4,00

7,00

4,00

29,50

1

3,50

2,50

4,00

4,00

2,50

5,00

3,50

4,00

2,50

4,00

4,00

2,86

5,38

4,00

26,74

4

DOPEC, SL

3,00

4,00

4,00

3,50

3,50

6,00

3,50

3,43

4,00

4,00

3,50

4,00

6,46

4,00

29,39

2

E3 SOLINTEG, SL

3,00

2,50

3,00

3,50

2,50

6,00

3,50

3,43

2,50

3,00

3,50

2,86

6,46

4,00

25,75

6

AYESA ENGINYERIA I
SERVEIS, SA

3,00

4,00

4,00

3,50

2,50

6,50

3,50

3,43

4,00

4,00

3,50

2,86

7,00

4,00

28,79

3
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7 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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