Informe tècnic
Identificació de l’expedient: CONTRACTE D'OBRES FEDER: AMPLIACIÓ CENTRE
D'INTERPRETACIÓ CAMP DE LES LLOSES TONA.
El 50% de l’objecte d’aquest contracte és cofinançat pel
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de
la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER
de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i
ocupació
Expedient:

X2020000476

Òrgan que l’ha sol·licitat:

Mesa de Contractació

Assumpte:

Valoració propostes relacionades amb criteris de judici de
valor.

Fets / antecedents
El president, en la Provisió de data 29 de juliol de 2020, disposa l’inici de l’expedient de
contractació, mitjançant la modalitat de procediment obert simplificat i amb varis criteris de
valoració, del contracte d’obres denominat “Ampliació del Centre d’Interpretació del Camp de
les Lloses, a Tona”, d’acord amb les necessitats motivades a la proposta/memòria del
servei. El pressupost base de la licitació d’aquesta obra és de cinc-cents noranta-nou mil
tres-cents vuitanta-vuit euros amb setanta-nou cèntims (599.388,79 €) anuals, més cent vinti-cinc mil vuit-cents setanta-un euros amb seixanta-quatre cèntims (125.871,64 €),
corresponents al 21% d’IVA, essent una totalitat de 725.260,43 €.
El 14 d’octubre de 2020 s’efectua l’obertura del sobre A amb els membres de la mesa de
contractació.
Una vegada avaluades, les propostes en referència als criteris amb judici de valor, de les
empreses licitadores que es van presentar,
Informo:
La valoració corresponent a l’apartat “a ) Es valorarà un informe on es detalli la capacitat
de resposta durant el període de garantia del producte. Valoració màxima 15 punts.”
dels criteris de valoració referents a judici de valor, exposats en el plec de prescripcions
administratives és la següent:
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Empresa : Construo Construccions Generals SL
Criteri a valorar:

Puntuació

Procediment de resposta

12

Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, exposa un procediment de resposta detallat
per l’obra concreta, on s’especifica el procediment a seguir en cas d’incidència. S’especifica
la persona qui atendrà de manera directa les incidències. En aquest cas concret, serà el
cap d’obra, tenint així un major coneixement de l’obra.
També s’especifica qui
s’encarregarà de fer front a la incidència, sent en aquest l’empresa adjudicatària
directament en la major part dels casos.
Finalment, es detalla els elements de control que es faran servir per garantir les condicions
estables de temperatura i humitat a les sales interiors, per tal de detectar incidències en
aquest apartat.
Per aquests motius es considera “Adaptat a l’obra concreta”
Criteri a valorar:

Puntuació

Grau de compromís

3

Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, inclou un compromís específic sobre el temps
per resoldre les incidències. Exposa compromís tant en temps a realitzar la primera
inspecció com per la reparació de la incidència. Es dona un temps de resposta àgil.

Empresa: Vesta Rehabilitacions SL
Criteri a valorar:

Puntuació

Procediment de resposta

6

Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, exposa un procediment de resposta detallat
però genèric. Es detalla el procediment a seguir en cas d’incidència però no conté un
procediment específic diferencial per l’obra en concret. Per aquest motiu, es considera com
a “Procediment genèric”.
Criteri a valorar:

Puntuació

Grau de compromís

1,5

Justificació
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L’informe presentat per l’empresa licitadora, inclou un compromís específic sobre el temps
per resoldre les incidències. Exposa compromís tant en temps a realitzar la primera
inspecció com per la reparació de la incidència. Es dona un temps de resposta correcte.

Empresa: Certis Obres i Serveis SAU
Criteri a valorar:

Puntuació

Procediment de resposta

12

Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, exposa un procediment de resposta detallat i
concret per l’obra, on es detalla el procediment a seguir en cas d’incidència. L’empresa
disposarà un telèfon d’atenció 24 h al dia 365 dies a l’any, i dotarà als operaris amb
telèfons directes per agilitzar els tràmits comunicatius. A més asseguren una persona amb
dedicació 50% del temps responsable exclusivament de les tasques d’informació i atenció
als tècnics municipals. Per aquests motius es considera “Adaptat a l’obra concreta”
Criteri a valorar:

Puntuació

Grau de compromís

3

Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, inclou un compromís específic sobre el temps
per resoldre les incidències. Exposa compromís tant temps realitzar la primera inspecció
com per la reparació de la incidència. Es dona un temps de resposta molt àgil.

Empresa: Constructora y Rehabilitadora Secla S.A.
Criteri a valorar:

Puntuació

Procediment de resposta

12

Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, exposa un procediment de resposta detallat i
concret per l’obra, on es detalla el procediment a seguir en cas d’incidència. L’empresa
dotarà el servei amb recursos humans especialistes propis. Per aquests motius es
considera “Adaptat a l’obra concreta”
Criteri a valorar:

Puntuació

Grau de compromís

3

Justificació
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L’informe presentat per l’empresa licitadora, inclou un compromís específic sobre el temps
per resoldre les incidències. Exposa compromís tant temps realitzar la primera inspecció
com per la reparació de la incidència. Es dona un temps de resposta àgil.

Empresa: Vialitat i Serveis S.L.U.
Criteri a valorar:

Puntuació

Procediment de resposta

12

Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, exposa un procediment de resposta detallat i
concret per l’obra, on es detalla el procediment a seguir en cas d’incidència. L’empresa
dotarà el servei amb recursos humans especialistes propis amb dedicació exclusiva al
servei. També s’ofereix un telèfon d’incidències únic per al servei. Per aquests motius es
considera “Adaptat a l’obra concreta”.
Criteri a valorar:

Puntuació

Grau de compromís

3

Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, inclou un compromís específic sobre el temps
per resoldre les incidències. Exposa compromís tant temps realitzar la primera inspecció
com per la reparació de la incidència. Es dona un temps de resposta àgil, i adaptat a la
gravetat de la incidència.

Empresa: Artifex infraestructures S.L.
Criteri a valorar:

Puntuació

Procediment de resposta

9

Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, exposa un procediment de resposta detallat,
que ha tingut en compte les circumstàncies de l’obra. S’indica que els recursos que
atendran les incidències seran els mateixos que han participat a l’obra. S’especifica que el
cap d’obra també serà partícip de l’equip de resposta. Tant el procediment com els
recursos assignats es consideren correctes, però no es donen detalls de com s’aplicaran a
l’obra concreta.
Criteri a valorar:

Puntuació
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Grau de compromís

3

Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, inclou un compromís específic sobre el temps
per resoldre les incidències. Exposa compromís tant temps realitzar la primera inspecció
com per la reparació de la incidència. Es dona un temps de resposta àgil.

Empresa: Mon Vertical SLU
Criteri a valorar:

Puntuació

Procediment de resposta

6

Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, exposa un procediment de resposta poc
detallat i pot ser aplicable a qualsevol altra obra. Es detalla el procediment a seguir en cas
d’incidència però no conté un procediment específic diferencial per l’obra en concret. Per
aquest motiu, es considera com a “Procediment genèric”.
Criteri a valorar:

Puntuació

Grau de compromís

1,5

Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, inclou un compromís específic sobre el temps
per resoldre les incidències. Exposa compromís tant temps realitzar la primera inspecció
com per la reparació de la incidència. Es dona un temps de resposta correcte.

Empresa: Serviobres Queralt SLU
Criteri a valorar:

Puntuació

Procediment de resposta

6

Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, exposa un procediment de resposta poc
detallat i pot ser aplicable a qualsevol altra obra. No es detalla el procediment a seguir en
cas d’incidència i no conté un procediment específic diferencial per l’obra en concret. Per
aquest motiu, es considera com a “Procediment genèric”.
Criteri a valorar:

Puntuació

Grau de compromís

1,5
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Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, inclou un compromís específic sobre el temps
per resoldre les incidències. Exposa compromís tant temps realitzar la primera inspecció
com per la reparació de la incidència. Es dona un temps de resposta correcte.

La valoració corresponent a l’apartat “ b) Es valorarà que la presentació del sistema de
control de qualitat dels materials sigui aplicable a l’obra concreta, amb propostes
específiques. Valoració màxima de 10 punts. Extensió màxima d’aquest apartat 2 fulls
a doble cara. No es tindran en compte els fulls que excedeixin d’aquest límit.” dels
criteris de valoració referents a judici de valor, exposats en el plec de prescripcions
administratives, és la següent:

Empresa: Construo Construccions Generals SL
Criteri a valorar:

Puntuació

Sistema control qualitat

7

Justificació
Es realitza un proposta per al control de la qualitat dels materials adequada. Es descriuen
els treballs que es realitzaran en les diferents parts de l’obra, encara que d’una forma
genèrica en algunes parts. No es realitza una proposta concreta pel que fa als assajos que
s’han de realitzar a l’obra. Es valora positivament que s’ha tingut en compte el control de
qualitat pel que fa la conservació arqueològica durant l’excavació, que es descriu de forma
detallada.

Empresa: Vesta Rehabilitacions SL
Criteri a valorar:

Puntuació

Sistema control qualitat

5

Justificació
Es realitza un proposta per al control de la qualitat dels materials correcta. Es descriuen els
treballs que es realitzaran en les diferents parts de l’obra, encara que d’una forma molt
genèrica en la major part. Es descriu d’una forma genèrica els procediments del sistema de
qualitat que s’implementarà, incloent les diferents etapes del procés. Es realitza una
proposta genèrica pel que fa als assajos que s’han de realitzar a l’obra. No s’ha tingut en
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compte el control de qualitat pel que fa la conservació arqueològica durant l’excavació.

Empresa: Certis Obres i Serveis SAU
Criteri a valorar:

Puntuació

Sistema control qualitat

9

Justificació
Es realitza un proposta per al control de la qualitat dels materials molt adequada. Es
descriu amb detall els procediments concrets del sistema de qualitat que s’implementarà,
incloent les diferents etapes del procés. Es realitza una proposta concreta d’assajos que
s’han de realitzar a l’obra, indicant el tipus, la norma d’aplicació i la quantitat. No s’ha tingut
en compte el control de qualitat pel que fa la conservació arqueològica durant l’excavació.

Empresa: Constructora y Rehabilitadora Secla S.A.
Criteri a valorar:

Puntuació

Sistema control qualitat

6

Justificació
Es realitza un proposta per al control de la qualitat dels materials correcta. Es descriu de
forma genèrica els procediments del sistema de qualitat que s’implementarà. S’inclou una
proposta d’assajos, encara que la seva a adaptació a la realitat de l’obra presenta algunes
mancances.
No s’ha tingut en compte el control de qualitat pel que fa la conservació arqueològica
durant l’excavació.

Empresa: Vialitat i Serveis S.L.U.
Criteri a valorar:

Puntuació

Sistema control qualitat

9

Justificació
Es realitza un proposta per al control de la qualitat dels materials molt adequada. Es
descriu amb detall els procediments concrets del sistema de qualitat que s’implementarà,
incloent les diferents etapes del procés. Es realitza una proposta concreta d’assajos que
s’han de realitzar a l’obra, indicant el tipus, la norma d’aplicació i la quantitat. No s’ha tingut
en compte el control de qualitat pel que fa la conservació arqueològica durant l’excavació.
Signat en la data que consta en la signatura electrònica, verificable a: www.ccosona.cat

Empresa: Artifex infraestructures S.L.
Criteri a valorar:

Puntuació

Sistema control qualitat

9

Justificació
Es realitza un proposta per al control de la qualitat dels materials molt adequada. Es
descriu amb detall els procediments concrets del sistema de qualitat que s’implementarà,
incloent les diferents etapes del procés. Es realitza una proposta adaptada a la realitat de
l’obra del programa de punts d’inspecció i dels assajos de material, encara que no s’indica
la norma ni la quantitat en aquest últim cas. No obstant això, sí que s’ha tingut en compte el
control de qualitat pel que fa la conservació arqueològica durant l’excavació.

Empresa: Mon Vertical SLU
Criteri a valorar:

Puntuació

Sistema control qualitat

9

Justificació
Es realitza un proposta per al control de la qualitat dels materials molt adequada. Es
descriu amb detall els procediments concrets del sistema de qualitat que s’implementarà,
incloent les diferents etapes del procés. Es realitza una proposta adaptada a la realitat de
l’obra del programa de punts d’inspecció i dels assajos de material, encara que no s’indica
la norma a aplicar. No que s’ha tingut en compte el control de qualitat pel que fa la
conservació arqueològica durant l’excavació.

Empresa: Serviobres Queralt SLU
Criteri a valorar:

Puntuació

Sistema control qualitat

6

Justificació
Es realitza un proposta per al control de la qualitat dels materials correcta. Es descriuen els
treballs que es realitzaran en les diferents parts de l’obra, encara que d’una forma molt
genèrica en la major part. Es descriu d’una forma genèrica els procediments del sistema de
qualitat que s’implementarà. Es realitza una proposta genèrica pel que fa als assajos que
s’han de realitzar a l’obra. No s’ha tingut en compte el control de qualitat pel que fa la
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conservació arqueològica durant l’excavació.

La puntuació final, de cada empresa, en referència als criteris avaluables segons judici de
valor, són els següents:

Empresa

Control
Grau
de de
Procediment compromís
qualitat
de resposta
dels
materials

Total

Construo Construccions Generals SL

12,0

3,0

7,0

22,0

Vesta Rehabilitacions SL

6,0

1,5

5,0

12,5

Certis Obres i Serveis SAU

12,0

3,0

9,0

24,0

Constructora y Rehabilitadora Secla S.A.

12,0

3,0

6,0

21,0

Vialitat i Serveis S.L.U.

12,0

3,0

9,0

24,0

Artifex infraestructures S.L.

9,0

3,0

9,0

21,0

Mon Vertical SLU

6,0

1,5

9,0

16,5

Serviobres Queralt SLU

6,0

1,5

6,0

13,5

Aquest és l'informe que sotmeto a la consideració de la Mesa de Contractació.

L’enginyer del Consell Comarcal
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