Codi de
verificació

39525Q6V51365N2D16IN

Procediment: N485 Contractació d'obres
Expedient: 33030/2021

Document: 60098/2022

ACTA DE LA SESSIÓ DE QUALIFICACIÓ DEL SOBRE B
- Criteris avaluables mitjançant fórmules i proposició econòmica Identificació de la sessió
Data: 15 de febrer de 2022
Hora: 12:30 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Contracte: Obres de reurbanització del carrer Abat Marcet
Codi: 119/2021
Unitat Promotora: Manteniment Urbà
Procediment: Obert simplificat
Membres assistents de la Mesa de Contractació
Pere Soler i Artalejo, president
Rosa Castellà Mata, vocal – secretària general
Antoni Calpe Jordà, vocal – interventor municipal
Araceli Belmonte Gálvez, vocal tècnica
Laura de los Santos Bescós, secretària
Desenvolupament de la reunió i acords
S’obre la sessió de la Mesa de Contractació i tot seguit, es sotmet l’expedient referenciat a
l’estudi de la Mesa, que examina la documentació i l’informe tècnic municipal emès en data 11
de febrer de 2022, d’avaluació i valoració de l’oferta tècnica presentada, de conformitat amb els
criteris d’adjudicació del contracte no quantificables de forma automàtica establerts al plec de
clàusules administratives particulars.
Després de la corresponent anàlisi i avaluació, la Mesa acorda acceptar i assumir la valoració
continguda a l’esmentat informe tècnic que, incorporat com annex, serveix de motivació de
conformitat amb l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
A continuació, la secretària de la Mesa dóna lectura a les puntuacions obtingudes en aplicació
dels criteris d’adjudicació del contracte que depenen d’un judici de valor establerts al plec de
clàusules administratives particulars de conformitat amb l’informe tècnic municipal i
corresponent acord d’aquesta Mesa:
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Criteris avaluables mitjançant judici de valor
Puntuació
criteri 1.1.

Empresa

Puntuació
criteri 1.2.

Puntuació total

ASFALTOS BARCINO, SL

0

2,5

2,5

CONSTRUCCIONES FERTRES, SL

15

10

25

11,25

10

21,25

15

10

25

VORACYS, SL
CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ
TRES, SL

El plec de clàusules administratives, a l’apartat J.A) dels criteris d’adjudicació que depenen d’un
judici de valor, disposa:
“S’estableix un llindar mínim de 15 punts en l’avaluació dels criteris no quantificables de forma
automàtica. El no assoliment d’aquest llinar mínim per part del licitador comportarà la seva
exclusió en el procediment licitatori, per la qual cosa no passarà a la següent fase”.
Per la qual cosa, d’acord amb el que s’indica al plec de clàusules administratives particulars, la
Mesa procedeix a l’obertura del sobre B d’únicament aquelles empreses que han superat el
llindar mínim de 15 punts en l’avaluació dels criteris que depenen d’un judici de valor i es llegeix
en veu alta el seu contingut:

Empresa licitadora

CONSTRUCCIONES
FERTRES, SL

CATALANA
D’INVERSIÓ I
CONSTRUCCIÓ
TRES, SL

VORACYS, SL

Oferta
econòmica

12.2.1.1 Mobilitat
Sostenible

Es compromet a que la
totalitat de la flota
emprada pel personal
(excepte camions i maq.
590.461,12€ 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.
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

12.2.1.2.
Economia
circular.
Formigons.

12.2.1.3.
Economia
circular.
Asfalts.

12.2.1.4.
Petjada de
carboni

12.2.3.1.
Ampliació del
període de
garantia

12.2.4.1
Tecnologia
BIM

Ofereix el
100% del
formigó amb
àrid reciclat

Ofereix el
100% de
asfalt amb
betum
modificat
BMC

Ofereix entrega
estudi previ I
final 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 el
100% del
formigó amb
àrid reciclat

Ofereix el
100% de
asfalt amb
betum
modificat
BMC

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 el
100% del
formigó amb
àrid reciclat

Ofereix el
100% de
asfalt amb
betum
modificat
BMC

Finalitzada l’obertura, la Presidència dóna per conclòs l’acte públic i es continua la reunió en
acte intern.

2/3

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

Seguidament, la Mesa assigna puntuacions en aplicació dels criteris avaluables mitjançant
formules automàtiques que estableix el quadre de característiques del plec de clàusules
administratives i, de conformitat amb els arts. 150 i 326 de la LCSP, adopta per consens els
següents acords:
Primer. Excloure del procediment licitatori l’empresa ASFALTOS BARCINO per no haver
assolit el llindar mínim de 15 punts en l’avaluació dels criteris no quantificables de forma
automàtica, d’acord amb el que estableix l’apartat J.A) del plec de clàusules administratives
particulars en relació a l’art. 146.3 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic i l’art. 22.d)
del Reial decret 817/2009, de 8 de maig per el que es desenvolupa parcialment la LCSP.
Segon.- Aprovar la valoració i puntuacions de les ofertes subsistents en el procediment
licitatori, resultants de l’aplicació dels criteris d’adjudicació del contracte avaluables mitjançant
fórmules, establerts al quadre de característiques del plec de clàusules administratives:

Empresa licitadora

12.2.1.1
Oferta
Mobilitat
econòmica
Sostenible

CONSTRUCCIONES
FERTRES, SL

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

CATALANA
D’INVERSIÓ I
CONSTRUCCIÓ
TRES, SL

35,30

3

3

5

10

8

6

70,30

VORACYS, SL

33,77

3

3

5

5

8

6

63,77

Tercer.- Classificar les ofertes per ordre decreixent de puntuació total obtinguda:
Empresa Licitadora
CONSTRUCCIONES
FERTRES, SL
CATALANA D’INVERSIÓ I
CONSTRUCCIÓ TRES, SL
VORACYS, SL

Criteris avaluables
mitjançant judici de valor

Criteris avaluables
mitjançant fórmules

Puntuació total

25,00

75,00

100

25,00

70,30

95,30

25,25

63,77

89,02

Quart.- Requerir a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, SL la documentació preceptiva
prèvia a l’adjudicació del contracte atès que ha presentat l’oferta amb millor relació qualitatpreu.
Cinquè.- Elevar aquests acords a l’òrgan de contractació als efectes establerts a l’art. 150 de la
LCSP.
Es dóna per finalitzat l’acte, i perquè quedi constància d’allò tractat, com a secretària de la Mesa
redacto aquesta acta, de la qual en dono fe i sotmeto a la signatura de la Presidència.
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