INFORME PER A LA VALORACIÓ DE LES OFERTES PRESENTADES PER PRENDRE PART EN LA
LICITACIÓ DE LES OBRES, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, PER L’ADJUDICACIÓ DE
LES OBRES “ARRANJAMENT DE DIVERSOS CAMINS AL TERME MUNICIPAL D’AMPOSTA: BALADRES,
RIU VELL, CARRETERA DE LES SALINES AL POBLE NOU DEL DELTA, SET PIQUES I CUBILARS. LOTS 1 i
2”
Antecedents
Aquest informe es redacta a requeriment de la Mesa constituïda per la contractació, en procediment
obert simplificat, de les obres de ARRANJAMENT DE DIVERSOS CAMINS AL TERME MUNICIPAL
D’AMPOSTA: BALADRES, RIU VELL, CARRETERA DE LES SALINES AL POBLE NOU DEL DELTA, SET
PIQUES I CUBILARS. LOT 1.
En el punt 9. Criteris de valoració de les ofertes del plec de clàusules administratives que regeix la
present licitació, es detallen els criteris avaluables mitjançant judicis de valor, essent aquests:
LOT 1. FERMS AMB MESCLES BITUMINOSES
a) Anàlisi i coneixement de l’àmbit d’actuació, fins 5 punts. Es valorarà en aquest punt el coneixement que
demostri el licitador de la zona de les obres i dels agents implicats, així com la detecció i exposició dels
condicionants de l’entorn que puguin afectar l’execució de les obres en base a l’anàlisi fet.
b) Estudi sobre el procés constructiu, fins a 15 punts. En base a l’anàlisi fet en el punt anterior, els
condicionants detectats, i la seva experiència en l’execució d’obres similars el licitador presentarà un estudi
complet sobre el procés constructiu en el que farà una descripció justificada i planificació de la forma en
que proposa executar les obres. El contractista presentarà una memòria descriptiva on aportarà una
descripció justificada del procés d’execució que proposa per a les activitats principals i/o singulars de l’obra,
identificant els recursos i metodologia emprada i destacant els avantatges i garanties de qualitat que ofereix
en base a la seva experiència i a l’anàlisi de l’entorn realitzat i els condicionants detectats, tenint en compte
la convivència de les obres amb l’activitat de l’àmbit d’actuació. Es valorarà el detall i coherència de la
proposta així com la concreció en la identificació de les activitats principals i singulars en relació a la
planificació presentada. Es valorarà també la detecció de problemàtiques més comuns en aquest tipus
d’obra en base a l’experiència que demostri el licitador en l’execució d’obres similars i la proposta de
solucions.
c) Mesures per minimitzar les molèsties, fins a 5 punts. En base a l’anàlisi realitzat pel licitador i al procediment
constructiu plantejat, el licitador presentarà una proposta on explicarà les mesures adoptades per tal de
minimitzar les molèsties als diferents agents afectats per l’execució de les obres. Es valorarà en aquest
apartat les mesures adoptades per minimitzar l’afecció a la circulació de d’actuació, la coordinació amb
l’activitat diària de l’àmbit, les mesures de comunicació adoptades, la senyalització prevista, l’adaptació dels
horaris de treball, les mesures per minimitzar la pols i el soroll i/o altres mesures per minimitzar molèsties i
l’impacte, tenint en compte aspectes mediambientals, proposades pel licitador.
La proposta tècnica que respondrà als criteris de judici de valor, tindrà una extensió màxima de 10 fulls a
una sola cara, lletra tipus arial 10 o similar i interlineat senzill. Tot allò que superi l’extensió màxima de 10
fulls no s’avaluarà.
La puntuació mínima en els criteris de judici de valor haurà de ser 12 punts. Les propostes que no
superin aquesta puntuació mínima seran excloses.
LOT 2. FERMS AMB FORMIGÓ
a) Anàlisi i coneixement de l’àmbit d’actuació, fins 5 punts. Es valorarà en aquest punt el coneixement que
demostri el licitador de la zona de les obres i dels agents implicats, així com la detecció i exposició dels
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condicionants de l’entorn que puguin afectar l’execució de les obres en base a l’anàlisi fet.
b) Estudi sobre el procés constructiu, fins a 15 punts. En base a l’anàlisi fet en el punt anterior, els
condicionants detectats, i la seva experiència en l’execució d’obres similars el licitador presentarà un estudi
complet sobre el procés constructiu en el que farà una descripció justificada i planificació de la forma en
que proposa executar les obres. El contractista presentarà una memòria descriptiva on aportarà una
descripció justificada del procés d’execució que proposa per a les activitats principals i/o singulars de l’obra,
identificant els recursos i metodologia emprada i destacant els avantatges i garanties de qualitat que ofereix
en base a la seva experiència i a l’anàlisi de l’entorn realitzat i els condicionants detectats, tenint en compte
la convivència de les obres amb l’activitat de l’àmbit d’actuació. Es valorarà el detall i coherència de la
proposta així com la concreció en la identificació de les activitats principals i singulars en relació a la
planificació presentada. Es valorarà també la detecció de problemàtiques més comuns en aquest tipus
d’obra en base a l’experiència que demostri el licitador en l’execució d’obres similars i la proposta de
solucions.
c) Mesures per minimitzar les molèsties, fins a 5 punts. En base a l’anàlisi realitzat pel licitador i al procediment
constructiu plantejat, el licitador presentarà una proposta on explicarà les mesures adoptades per tal de
minimitzar les molèsties als diferents agents afectats per l’execució de les obres. Es valorarà en aquest
apartat les mesures adoptades per minimitzar l’afecció a la circulació de d’actuació, la coordinació amb
l’activitat diària de l’àmbit, les mesures de comunicació adoptades, la senyalització prevista, l’adaptació dels
horaris de treball, les mesures per minimitzar la pols i el soroll i/o altres mesures per minimitzar molèsties i
l’impacte, tenint en compte aspectes mediambientals, proposades pel licitador.
La proposta tècnica que respondrà als criteris de judici de valor, tindrà una extensió màxima de 10 fulls a
una sola cara o 5 fulls a doble cara, lletra tipus arial 10 o similar i interlineat senzill. Tot allò que superi
l’extensió màxima de 10 fulls no s’avaluarà.
La puntuació mínima en els criteris de judici de valor haurà de ser 12 punts. Les propostes que no
superin aquesta puntuació mínima seran excloses.
Consideracions
D’acord amb acta d’obertura del sobre A, s’ha rebut oferta de les empreses següents:
LOT 1. FERMS AMB MESCLES BITUMINOSES
- BECSA, SA
- AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, SAU
LOT 2. FERMS AMB FORMIGÓ
- CONSTRUCCIONS 3G, SA (CONTREGISA)
- CATALANA D’INFRAESTRUCTURES
Conclusions
Analitzada la documentació aportada per les empreses presentades en cadascun dels lots es valora
aquesta d’acord allò especificat en el plec de clàusules administratives. S’adjunta el quadre de puntuació
a continuació:
LOT 1. FERMS AMB MESCLES BITUMINOSES
judici de valor (fins 25 punts)
Anàlisi i coneixement de l'àmbit d'actuació (fins 5
a) punts)

BECSA

AFICSA
4,00

4,00
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b) Estudi sobre el procés constructiu (fins 15 punts)

15,00

12,00

c) Mesures per minimitzar molèsties (fins 5 punts)

4,50

3,00

23,50

19,00

PUNTUACIÓ TOTAL

LOT 2. FERMS AMB FORMIGÓ
judici de valor (fins 25 punts)
Anàlisi i coneixement de l'àmbit d'actuació (fins 5
a) punts)
b) Estudi sobre el procés constructiu (fins 15 punts)
c) Mesures per minimitzar molèsties (fins 5 punts)
PUNTUACIÓ TOTAL

CONTREGISA

CISA

5,00

2,50

15,00

7,50

4,50

2,25

24,50

12,25

És tot el que s’ha d’informar a la Mesa de contractació,

Sandra Nagera Fernandez
Serveis tècnics municipals
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