Expedient C 10/2018

Consell Comarcal del Baix Camp
Secretaria

Identificació de l’expedient
Informe relatiu a la proposta d’adjudicació de l’expedient número C 10/2018, referent al contracte de les obres
d’ampliació de l’EDAR de Cambrils.

Fets
1. En data 20 de febrer de 2018 el Ple del Consell Comarcal del Baix Camp va acordar l’aprovació inicial del
projecte d’ampliació de l’EDAR de Cambrils.
2. La tramitació del procediment d’adjudicació es va dur a terme de forma ordinària, de conformitat amb els
articles 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014, (en endavant LCSP).
D’acord amb l’article 131 de la LCSP el procediment d’adjudicació del contracte va ser obert, utilitzant una
pluralitat de criteris, tots ells de valoració objectiva.
3. En data 18 de juliol de 2018 es va publicar al perfil del contractant del Consell Comarcal del Baix Camp,
l’anunci de licitació on s’informava de les característiques de la licitació i es fixava com a data límit per a la
presentació d’ofertes el dia 13 d’agost de 2018 a les 14.30 hores i data d’obertura de pliques el dia 22 d’agost
a les 12.00 hores a la seu del Consell Comarcal del Baix Camp.
4. Les empreses que van presentar les seves ofertes dins de termini van ser les següents:
Denominació social

NIF

Entrada

Registre d'entrada

HPSA CONSTRUCCIÓN Y
SERVICIOS MEDIO
AMBIENTALES S.A

A08305872

09/08/2018 08:00:00 ENTRA-2018-4478

CONSTRUCTORA DE
CALAF, SAU- FACSA UTE

A08153900

10/08/2018 09:34:00 ENTRA-2018-4490

COPISA CONSTRUCTORA
PIRENAICA, S.A.

A08436107

10/08/2018 09:57:00 ENTRA-2018-4491
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OMS-SACEDE, SAU CONSTÈCNIA 3, SL

A08593345

10/08/2018 13:02:00 ENTRA-2018-4503

AQUAMBIENTE
SERVICIOS PARA EL
SECTOR DEL AGUA, SAU

A08332975

10/08/2018 13:40:00 ENTRA-2018-4504

UTE COPCISA-PESA
MEDIAMBIENTE

A08190696

10/08/2018 14:04:00 ENTRA-2018-4505

ACSA, OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS,
SAU

A08112716

13/08/2018 09:40:00 ENTRA-2018-4516

5. En data 22 d’agost a les 12.05 es va procedir a l’obertura del sobre corresponent a la proposta avaluable
amb criteris objectius, de les empreses que havien introduït la paraula clau en termini que, d’acord amb el
registre digital, van ser les següents:
Licitació: C 10/2018
Sobre: Sobre amb criteris de valoració objectius
Acció
El custodi David Sanchez Blasco ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 20/08/2018 07:36:12.
El custodi David Sanchez Blasco ha demanat la paraula clau del sobre, a data i hora 20/08/2018 07:53:46.
L'empresa AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU ha enviat la paraula clau del sobre
Sobre amb criteris de valoració objectius, a data i hora 20/08/2018 08:08:02.
L'empresa AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU ha enviat la paraula clau del sobre
Sobre amb criteris de valoració objectius, a data i hora 20/08/2018 08:10:06.
L'empresa ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU ha enviat la paraula clau del sobre Sobre amb criteris de
valoració objectius, a data i hora 20/08/2018 08:15:26.
L'empresa HPSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES S.A ha enviat la paraula clau del sobre
Sobre amb criteris de valoració objectius, a data i hora 20/08/2018 08:26:05.
L'empresa COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. ha enviat la paraula clau del sobre Sobre amb criteris de
valoració objectius, a data i hora 20/08/2018 08:48:39.
L'empresa UTE COPCISA-PESA MEDIAMBIENTE ha enviat la paraula clau del sobre Sobre amb criteris de
valoració objectius, a data i hora 20/08/2018 09:21:41.
L'empresa OMS-SACEDE, SAU - CONSTÈCNIA 3, SL ha enviat la paraula clau del sobre Sobre amb criteris de
valoració objectius, a data i hora 20/08/2018 11:00:25.
L'empresa CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU- FACSA UTE ha enviat la paraula clau del sobre Sobre amb criteris
de valoració objectius, a data i hora 22/08/2018 09:46:46.
El custodi David Sanchez Blasco ha aplicat les credencials al sobre, a data i hora 22/08/2018 12:03:43
(Credencials aplicades: 1/2).
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El custodi Joan Manuel Abelló ha aplicat les credencials al sobre, a data i hora 22/08/2018 12:05:09
(Credencials aplicades: 2/2).
El custodi Joan Manuel Abelló ha obert el sobre, a data i hora 22/08/2018 12:05:48.

6. Una cop analitzada la documentació del Sobre digital B, s’observa que resulta necessari requerir la
justificació d’alguns aspectes de l’oferta presentada per AQUAMBIENTE en relació a la reducció del termini
d’execució proposat en 113 dies respecte al màxim previst als plecs. La Mesa de contractació va requerir, en
data 29 d’agost de 2018 i amb número de registre SALID-2018-6088, la justificació de la viabilitat de la oferta.
Analitzada la documentació presentada per l’empresa AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA,
SAU, en resposta al requeriment, es considerà suficientment justificat el termini d’execució. (S’adjunta
informe tècnic de valoració).
7. Els criteris objectius per a valorar les ofertes establerts en el PCAP van ser els següents:
1. Econòmic (puntuació de 0 a 60 punts)
La valoració econòmica de les ofertes presentades es realitzarà amb l’anàlisi de les dades econòmiques de
cada oferta amb una puntuació màxima de 60 punt sal preu més econòmic i la resta d’ofertes obtindran la
puntuació proporcionalment.
La fórmula aplicable a efectes de puntuació econòmica és:
P = 60 * ( 1- ((P0-P0min)/ P0min))
P0min = Preu de licitació més baix de totes les ofertes admeses
P0 = Preu de licitació ofert
2. Programació temporal (puntuació de 0 a 16 punts)
Reducció del termini d’entrega d’obra (0 – 16 punts)
Es valorarà la reducció del termini d’execució de les obres en dies naturals (els dies naturals són tots amb els
que compta l’any). L’oferta que presenti el major número de dies naturals de reducció obtindrà la major
puntuació i la resta es puntuaran proporcionalment.
Puntuació oferta = (Puntuació màxima/ oferta amb major reducció de dies) * oferta que es puntua.
(La puntuació contindrà dos decimals).
3. Dedicació del personal qualificat (0 – 10 punts):
3.1 Cap d’Obra (0 – 5 punts)
Es valorarà amb 2,5 punts si el Cap d’obra assignat té mitja jornada assignada en l’obra durant tot el període
de la mateixa.
Es valorarà amb 5 punts si l’assignació del Cap d’obra és de jornada complerta en la durada de tota l’obra.
3.2 Encarregat d’obra (0 – 5 punts)
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Es valorarà amb 2,5 punts si l’Encarregat d’obra assignat té mitja jornada assignada en l’obra durant tot el
període de la mateixa.
Es valorarà amb 5 punts si l’assignació de l’encarregat és de jornada complerta en la durada de tota l’obra.
4 Proposta de millores sobre el Projecte (0 – 9 punts):
Es valorarà amb 3 punts cada proposta de millora (a, b i c) presentada si compleix amb els requisit establerts
a continuació i es determina la seva viabilitat tant de la seva execució com de la posterior gestió.
Les millores proposades són:
a) Incorporació a la nova fossa de recepció d’aportacions externes i pou de transvasament d’escorreguts d’una
unitat de triturat, rentat i compactat de residus de desbast instal·lada (màxim 2 fulls DIN A4 per les dues cares).
b) Incorporació a la nova fossa de recepció d’aportacions externes d’un sistema de rentat de sorres a la
instal·lació (màxim 2 fulls DIN A4 per les dues cares).
c) Adequació del sistema de desodorització actual per incorporar la instal·lació necessària per la desodorització
de la nova sitja en la descàrrega de la mateixa al camió de transport. (màxim 2 fulls DIN A4 per les dues cares).
5. Menor incidència en l’activitat normal de l’Edar. (0 – 3 punts)
Es valorarà amb 3 punts la disponibilitat de treballar en horari nocturn (entre 22.00 hores i 08.00 o aquelles
que l’explotador de l’Edar consideri adequades per les necessitats de l’activitat de la Planta) en les feines que
requereixin l’aturada parcial l’Edar
6. Acreditar visita a les instal·lacions (0-2 punts)
Es valorarà amb 2 punts l’acreditació de la visita a les instal·lacions.

8. D’acord amb l’informe de valoració del departament tècnic que s’adjunta i, tenint en compte els criteris
establerts, la puntuació obtinguda per les empreses licitadores és la següent:

Econòmic

Reducció
termini

Dedicació
personal

Millores

59,78

16

10

9

3

2

99,78

ACSA, OBRES I
INFRASTRUCTURES, SAU

60

8,5

10

9

3

2

92,5

COPCISA, SA – PESA
MEDIOAMBIENTE, SAU

54,99

13,03

10

9

3

2

92,02

OMS-SACEDE, SAU –
CONSTÈCNIA 3, S.L.

57,42

6,23

10

9

3

2

87,65

AQUAMBIENTE SERVICIOS
PARA EL SECTOR DEL
AGUA, SAU

Menor
Visita
TOTAL
incidència instal·lacions
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HPSA, CONSTRUCCIÓN Y
SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES, S.A.

55,2

4,25

10

9

3

2

83,45

FACSA - CONSTRUCTORA
DE CALAF, SAU

51,28

4,96

10

9

3

2

80,24

COPISA CONSTRUCTORA
PIRENAICA, S.A.

50,13

3,68

10

9

3

2

77,81

punts

punts

punts

punts

punts

punts

punts

Conclusió i proposta
Un cop analitzades les ofertes admeses, d’acord amb els criteris de valoració establerts en el plec de clàusules
administratives particulars que regeix aquesta contractació, s’informa el següent:
- Que l’oferta presentada per l’empresa AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU ha
obtingut la major puntuació.
Per aquest motiu, es proposa a l’òrgan de contractació, l’empresa AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR
DEL AGUA, SAU, amb CIF A08332975 , domiciliada al carrer Santa Leonor, 39 28037 Madrid, per a l’adjudicació
del contracte de les obres d’ampliació de l’EDAR de Cambrils.

I perquè així consti i tingui els efectes oportuns lliuro aquest informe a l’òrgan de contractació.
Signat digitalment per:
CPISR-1 C Joan Manuel Abelló
Data i hora: 06/09/2018
11:17:08

Joan Manuel Abelló
Secretari
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