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Informe relatiu al càlcul de puntuacions segons els criteris d’adjudicació del contracte
avaluables mitjançant fórmules
Licitació: Obres de reurbanització del carrer Abat Marcet

Criteris d’adjudicació establerts en el Plec de clàusules administratives particulars
12.2 Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules. Fins a 75 punts:
12.2.1 CRITERIS MEDIAMBIENTALS: Fins a 21 punts
12.2.1.1. Mobilitat sostenible: fins a 3 punts
Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària d’obra)
corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb etiqueta
ZERO de la DGT: 3 punts.
Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària d’obra)
corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb etiqueta
com a mínim ECO de la DGT: 1,75 punts.
Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària d’obra)
corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb etiqueta C
de la DGT: 0,75 punts.
Per a l’aplicació de la puntuació prevista caldrà acreditar la titularitat i característiques
del vehicle i aportar una declaració responsable d’adscripció dels vehicles a l’execució
del present contracte.
12.2.1.2 Economia circular: utilització de formigons amb àrid reciclat: fins a 3 punts
El 100% del formigó emprat en obra com a base dels paviments amb àrid reciclat: 3
punts.
Més del 50% i menys del 100% del formigó emprat en obra com a base dels paviments
amb àrid reciclat: 1,5 punts.
12.2.1.3 Economia circular: utilització d’asfalts que incorporin cautxú procedent de pneumàtic
fora d’ús: fins a 5 punts
Utilització, per al 100% de l’asfalt de l’obra, de betum modificat amb cautxú (BMC)
procedent de pneumàtics fora d’ús (% pols de cautxú superior al 12%): 5 punts.
S’acreditarà mitjançant carta de compromís i es verificarà en obra el certificat de
material emprat.
Utilització, per al 100% de l’asfalt de l’obra, de betum millorat amb cautxú (BC)
procedent de pneumàtics fora d’ús (% pols de cautxú inferior al 12%): 3 punts.
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S’acreditarà mitjançant carta de compromís i es verificarà en obra el certificat de
material emprat.
12.2.1.4 Petjada de Carboni, 10 punts.
S’atorgaran 5 punts al compromís per a l’entrega de l’estudi previ de la petjada de
carboni generada durant les obres.
S’atorgaran 5 punts al compromís per a l’entrega de l’anàlisi final de la petjada de
carboni generada durant les obres.
12.2.2. CRITERIS QUALITATIUS, fins a 8 punts
12.2.2.1. Ampliació del període de garantia: Fins a 8 punts.
El període de garantia mínim de les obres s’estableix en un any.
S’atorgaran 2 punts per cada any de garantia de més que l’empresari ofereixi, fins a un
màxim de 4 anys de garantia afegida (6 anys de garantia total).
*L’ampliació del període de garantia s’acreditarà mitjançant declaració responsable de
l’empresari, que formarà part del contracte.
12.2.3. CRITERIS TECNOLÒGICS, fins a 6 punts
12.2.3.1 Tecnologia BIM: Fins a 6 punts.
Traspàs del projecte (plànols i pressupost) creat en Microstation/CAD i TCQ, a
programes de tecnologia BIM (Bentley), 3 punts.
Compromís per a l’entrega del projecte ASBUILT (complert) en programes de tecnologia
BIM (Bentley), 3 punts.
12.2.4. CRITERI ECONÒMIC, fins a 40 punts
12.2.4.1 Oferta econòmica: Fins a 40 punts.
S’assignarà la màxima puntuació de 40 punts al licitador que ofereixi el preu més baix.
Els punts corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula,
arrodonint el resultat al segon decimal:
Puntuació = màxim de punts (40) x (oferta més econòmica / oferta considerada)
Es valorarà la oferta pel preu base de licitació que no podrà superar l’import de
728.514,65 € (IVA no inclòs).
Oferta i compromisos presentats per les empreses en el marc dels criteris que s’avaluen
mitjançant fórmules:

Empresa licitadora

2.
CONSTRUCCIONE
S FERTRES SL

Oferta
econòmica

12.2.1.1 Mobilitat
Sostenible

Es compromet a que la
totalitat de la flota
emprada pel personal
590.461,12€ (excepte camions i maq.
corresponent al cap
d’obra, encarregat i altre
personal tècnic de suport,

12.2.1.2.
Economia
circular.
Formigons.
Ofereix el
100% del
formigó amb
àrid reciclat

12.2.1.3.
Economia
circular.
Asfalts.
Ofereix el
100% de
asfalt amb
betum
modificat
BMC

12.2.1.4.
Petjada de
carboni
Ofereix entrega
estudi previ I
final de la
petjada de
carboni

12.2.3.1.
Ampliació del
període de
garantia
Ofereix
ampliació del
període de
garantia de 4
anys
addicionals.
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12.2.4.1
Tecnologia
BIM
Ofereix
entrega
projecte i
as-built en
tecnologia
BIM

3. CATALANA DE
INVERSIÓ I
CONSTRUCCIÓ 3
SL

4. VORACYS SL

disposi d’etiqueta
ZERO de la DGT
Es compromet a que la
totalitat de la flota
emprada pel personal
(excepte camions i maq.
669.058,45€ corresponent al cap
d’obra, encarregat i altre
personal tècnic de suport,
disposi d’etiqueta ZERO
de la DGT
Es compromet a que la
totalitat de la flota
emprada pel personal
(excepte camions i maq.
corresponent al cap
699.406,50 € d’obra, encarregat i altre
personal tècnic de suport,
disposi d’etiqueta ZERO
de la DGT

Ofereix el
100% de
asfalt amb
betum
modificat
BMC

Ofereix el
100% del
formigó amb
àrid reciclat

Ofereix el
100% de
asfalt amb
betum
modificat
BMC

Ofereix el
100% del
formigó amb
àrid reciclat

Ofereix entrega
estudi previ I
final de la
petjada de
carboni

Ofereix
ampliació del
període de
garantia de 4
anys
addicionals.

Ofereix entrega
estudi previ de
la petjada de
carboni

Ofereix
ampliació del
període de
garantia de 4
anys
addicionals.

Ofereix
entrega
projecte i
as-built en
tecnologia
BIM
Ofereix
entrega
projecte i
as-built en
tecnologia
BIM

D’acord al punt 15.a. del plec de clàusules administratives particulars en el qual fa referència
als criteris d’adjudicació i en concret als valors anormals o desproporcionats que es puguin
donar, cap de les ofertes presentades es troba en situació de baixa desproporcionada.

Puntuació que resulta de l’aplicació dels criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules:

Plica

Empresa licitadora

2

CONSTRUCCIONES
FERTRES SL

12.2.1.1
Oferta
Mobilitat
econòmica
Sostenible

12.2.1.2.
Economia
circular.
Formigons.

12.2.1.3.
Economia
circular.
Asfalt.

12.2.1.4
Petjada de
carboni

12.2.2.1.
Ampliació
del període
de garantia

12.2.3.1

TOTAL
CRITERIS
Tecnologia AUTOMÀTICS
BIM

40

3

3

5

10

8

6

75

3

CATALANA DE
INVERSIÓ I
CONSTRUCCIÓ 3
SL

35,30

3

3

5

10

8

6

70,30

4

VORACYS SL

33,77

3

3

5

5

8

6

63,77
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