Àrea d’ Urbanisme i Habitatge,

ASSUMPTE: Proposta de classificació del contracte de tramitació obert simplificat de
les obres del “PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ DE COBERTA I FAÇANES,
ARRANJAMENT PAVIMENT PORXO I PARAMENTS INTERIORS DEL PAVELLÓ
MONTSERRAT. RECINTE TORRIBERA A SANTA COLOMA DE GRAMENET”, amb
mesures de contractació mediambientalment sostenible.
Montserrat Riba Campos, arquitecte, Cap del Servei de Projectes i Obres del Ajuntament de
Santa Coloma de Gramenet, emet el següent,
INFORME TÈCNIC
ANTECEDENTS
Pressupost: 368.433,43 € (445.804,45 € IVA inclòs).
Procediment de licitació: Obert simplificat.
Data obertura sobre únic: 27 d’abril de 2022
Licitadors presentats: REHATEC OBRES I RESTAURACIONS SAU, TEULES 2001 SL
OFERTA ECONÒMICA (IMPORTS sense
IVA)

EMPRESA

REHATEC OBRES I
RESTAURACIONS SAU
TEULES 2001 SL

Oferta
Baixa %
313.018,60 € 15,04%

Baixa €
55.414,83 €

346.032,98 €

22.400,45 €

6,08%

EXAMEN DE LES DECLARACIONS GENERALS I DE SOLVÈNCIA
Examinades les declaracions generals i de solvència els licitadors no compleixen el que
estableix el plec, que un cop efectuat el requeriment mitjançant la eina del sobre digital
resulta:
Licitador
REHATEC OBRES
I
RESTAURACIONS
SAU
TEULES 2001 SL

Defectes esmenables
En el punt “L” QR COMPROMÍS
D’ADSCRIPCIÓ
OBLIGATÒRIA
DE MITJANS PELS LICITADORS.
“CL. 11 PCAP” incomplerta
En el punt “J” QR HABILITACIÓ i
SOLVÈNCIA DELS LICITADORS.
MITJANS D’ACREDITACIÓ. “CL.
10 PCAP”
A l’ANNEX 1
Apartat 17.1.No han especificat
que es tractin d’obres de
rehabilitació i cap de les
actuacions arriba a l’import igual o
superior al de licitació exigit com a
solvència mínima requerida.
En el punt “L” QR COMPROMÍS
D’ADSCRIPCIÓ
OBLIGATÒRIA

observacions
Ha esmenat correctament

No ha presentat les esmenes
requerides.
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DE MITJANS PELS LICITADORS.
“CL. 11 PCAP” incomplerta
A L’ANNEX 1
Apartat 17.2. No han detallat els
imports de les obres executades
pels tècnics que s’adscriurien en
el contracte ni la dedicació en %
de cap d’ells..
S’admet la documentació presentada per part de REHATEC OBRES I RESTAURACIONS
SAU.
TEULES 2001 SL no presenta la documentació sol·licitada i per tant es proposa no admetre
la seva oferta a la licitació.
EXAMEN DE LES PROPOSICIONS. CÀLCUL DE LA BAIXA ANORMAL
A l’apartat M del QR s’indiquen els criteris que serveixen de base per a l’adjudicació del
contracte per un màxim de 100 punts, distribuïts de la següent manera: millor oferta
econòmica, pla d’obres i Millora en l’aplicació del termini de garantia.
Examinada l’oferta presentada pel licitador, s’accepta ja que ha presentat la documentació
acreditativa per tal de comprovar la justificació de l’oferta i, es procedeix a efectuar el càlcul
de la baixa anormal abans de procedir a puntuar l’oferta.
Es considera desproporcionada o temerària la proposta admesa que sigui inferiors al 25%
del pressupost base de licitació. L’aplicació d’aquest percentatge es realitzarà sobre l’import
en euros, no sobre el percentatge de baixa.
PRESSUPOST DE LICITACIÓ

368.433,43 €

TEMERITAT 25% PER SOTA DEL
PRESSUPOST DE LICITACIÓ

276.325,07 € 25,00%

El licitador no es troba en baixa anormal.
APLICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
Els criteris que serviran de base per a l’adjudicació de la present contractació són els que
seguidament es detallen:
Criteris de valoració automàtics (100 punts)
1. Oferta econòmica
2. Pla d’obres
3. Ampliació del termini de garantia

punts
70 punts
20 punts
10 punts

valoració
Fórmula
Automàtic
Automàtic

A continuació es procedeix a la revisió i avaluació de les ofertes acceptades, aplicant el
criteri d’adjudicació de conformitat amb la formula establerta, resulta:
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Àrea d’ Urbanisme i Habitatge,

1. OFERTA ECONÒMICA
Es valorarà la baixa econòmica degudament justificada. La formulació per a la valoració
d’aquest criteri és la següent:

On Pmax és la puntuació màxima i són 70 punts.
La Bmax serà la baixa que ofereixi el licitador respecte al preu tipus, és a dir l'oferta més barata
d’entre les acceptades en la licitació.
Bi és la baixa en % dels preus unitaris de l’oferta que es puntua.
n s’estableix en 2.

Resultats:
POSICIÓ EMPRESA

Baixa
econòmica
70 punts

REHATEC OBRES I
1
RESTAURACIONS SAU

70,00

1.- OFERTA ECONÒMICA (IMPORTS
sense IVA)

Oferta
313.018,60 €

Baixa
%

Baixa €

15,04%

55.514,83 €

2. PLA D’OBRES
La puntuació es farà d’acord amb el detall:


Diagrama de GANTT de tasques (> 30 items): 10 punts
El diagrama de GANNT es pot desenvolupar per capítols i subcapítols d’obra, o bé
per partides agrupades, perquè aquest desenvolupament es valori com a tal, haurà
de tenir un mínim de 30 ítems, del contrari la puntuació que s’atorgarà serà de 0
punts.



Representació de la relació entre activitats, ja siguin Fi-Començament,
Començament-Començament, Fi-Fi o Començament-Fi de manera de forma clara i
concisa: 2 punts
La relació entre activitats es marcarà al diagrama de barres mitjançant fletxes i
anotant a una columna les activitats successores o predecessores, del contrari la
puntuació que s’atorgarà serà de 0 punts.



Representació del camí crític al diagrama de GANTT indicat de manera clara i
concisa: 2 punts
Es marcarà en color diferent a la resta de tasques en el mateix diagrama de GANTT
del contrari la puntuació que s’atorgarà serà de 0 punts.



Estudi de folgances de tasques indicades al diagrama de GANTT de manera clara i
concisa: 2 punts
S’indicaran els dies de folgança de cada tasca no crítica en una columna del
diagrama GANTT del contrari la puntuació que s’atorgarà serà de 0 punts.



Identificació d’equips de treball al diagrama de GANTT de manera de forma clara i
concisa: 2 punts.
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S’indicaran a cada tasca o conjunt de tasques els equips de treball que les duran a
terme al diagrama de barres o a una columna del contrari la puntuació que s’atorgarà
serà de 0 punts.


Previsió de certificacions mensuals previstes de manera de forma clara i concisa: 2
punts.
En un document a banda del diagrama de GANTT, s’adjuntarà un quadre en el qual
consti la certificació mensual prevista segons la planificació presentada.

Justificació: Presentació de diagrama de GANTT i previsió de certificacions mensuals en
PDF, d’acord amb el termini d’execució previst, coherent i congruent amb l’oferta
presentada.
Resultats:

POSICIÓ EMPRESA

REHATEC OBRES
I
1
RESTAURACIONS
SAU
3.

GANTT
> 30
ITEMS

Relació Camí
activitat crític
s

Folganç Identific Previsió
a
ació
certifica
equips cions
de
mensua
treball
ls

TOTAL

10p

2p

2p

2p

2p

2p

20 punts

10p

2p

2p

0p

0p

0p

14 punts

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA

Millora en l’ampliació del termini de garantia d’un any de danys materials, des de l'acta de
recepció dels treballs o informe favorable equivalent (establert a l’apartat V del QR), segons
el següent detall:


Ampliació del termini de garantia fins 1 any més (total 2 anys ): 5 punts



Ampliació del termini de garantia fins 2 anys més (total 3 anys ): 10 punts

Resultats:
L’empresa REHATEC OBRES I RESTAURACIONS SAU ha ofert una ampliació de la
garantia fins a 2 anys més (en total 3 anys), i per aquest motiu obté la quantitat de 10 punts
en aquest criteri de valoració.
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Àrea d’ Urbanisme i Habitatge,

CONCLUSIONS . Es proposa:
 No admetre a la licitació a l’empresa TEULES 2001 SL per manca de solvència
tècnica ni complit amb l’adscripció de mitjans requerida..
 APROVAR la classificació que resulta del següent quadre resum:
POSICIÓ EMPRESA

Pla
Ampliació
Baixa
d’obres grantia PUNTUACIÓ
econòmica
TOTAL
70 punts

REHATEC OBRES I
1
RESTAURACIONS SAU

70,00

20 punts
14,00

10 punts
10,00

100 punts
94,00

 ADJUDICAR l’esmentat contracte, previ el requeriment de la documentació
preceptiva corresponent a l’empresa REHATEC OBRES I RESTAURACIONS SAU,
amb una oferta, per l’import ofert de 313.018,60 € de pressupost total de contracte,
més la quantitat de 66.733,91 € en concepte d’IVA, amb el programa de treball
presentat i amb la millora següent:
-

Termini de garantia total de 3 anys.

Amb un termini d’execució de 16 setmanes des de la signatura de l’acta de
replanteig.
Santa Coloma de Gramenet, 23 de maig de 2022

Montserrat Riba i Campos
Arquitecta Cap del Servei de Projectes i
Obres del Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet
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