Gerència de Recursos
Direcció de Logística i Manteniment
Avinyó, 7, 2a planta
08002 Barcelona

INFORME

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

VALORACIÓ OFERTES CODI DE CONTRACTE 21002696 QUE TÉ PER OBJECTE LES
OBRES DE REFORMA DE REFORMA A LA PLANTA TERCERA DE L’EDIFICI MEDIATIC
SITUAT AL CARRER ROC BORONAT, 117 DE BARCELONA

1. Segons la clàusula dos del Plec de Clàusules Administratives Particulars, el pressupost del
contracte base de licitació és 461.613,01 euros (pressupost net sense IVA)
2. En data 17 de setembre de 2021 va sortir publicat al BOP i al perfil del contractant
establint-se com a data límit de presentació d’ofertes el dia 7 d’octubre de 2021.
3. Convocada la Mesa de contractació es va revisar la documentació administrativa i un cop
feta esmena sobre la justificació de les baixes temeràries per part d’algunes de les
empreses, es va considerar que la documentació presentada pels licitadors era correcta.
Els licitadors han estat:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

EMPRESA
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE.S.L.
VESTA REHABILITACION SL
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.
INAD-HOC HABITAT, S.L.
FUENTES Y ARIZA, S.A.
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.
M. I J. GRUAS ,S.A.
ARCADI PLA SAU
OBRES I CONTRACTES PENTA SA
VORACYS, S.L.

4. En data 14 d’octubre de 2021, es va celebrar la Mesa en ocasió de l’obertura del Sobre A/C
corresponent a la oferta econòmica i als criteris automàtics.
El quadre sumatori resultant de les ofertes econòmiques va ser el següent:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 20/10/2021 a les 11:10, que informa;
Sra. ROSER CRIVELLE YUSTE, Cap de Departament, el dia 20/10/2021 a les 15:01, que informa.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.
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EMPRESA
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE.S.L.
VESTA REHABILITACION SL
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.
INAD-HOC HABITAT, S.L.
FUENTES Y ARIZA, S.A.
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.
M. I J. GRUAS ,S.A.
ARCADI PLA SAU
OBRES I CONTRACTES PENTA SA
VORACYS, S.L.

OFERTA (IVA exclòs)
461.157,02 €
443.161,77 €
414.808,13 €
425.865,76 €
404.500,00 €
429.761,71 €
419.329,26 €
424.222,36 €
456.073,65 €
412.291,08 €

Els criteris de valoració de les ofertes estan delimitats a la clàusula 10 del PCAP:
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que serviran
de base per a l’adjudicació del contracte són els següents:
1. Pel preu ofert per les actuacions (fins a 35 punts):
La puntuació que s'atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d'acord amb la
previsió del Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractació pública sostenible i la
Instrucció de l'Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d'aplicació de la LCSP,
publicada en la Gaseta del dia 16 de març.
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de
licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la
següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i
modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal
del dia 5 de març:
ressupost net de licitació oferta
ressupost net de licitació oferta més econ mica

unts màx puntuació resultant

2. Per l’augment del termini de garantia previst al plec (10 punts):
L’augment del termini de garantia incideix directament en la qualitat de l’obra ja que motiva
a les empreses a executar les tasques i a utilitzar millors materials per tal de no haver de
fer reposicions i/o reparacions posteriors. Per tant, es considera adient fomentar aquest
augment de la garantia per tal d’afavorir, en general, la qualitat de l’obra efectuada.
L'òrgan de contractació pot incloure, de manera opcional, criteris envers la millora
ambiental de l’oferta en els plecs d'execució d'obres, segons indica la instrucció tècnica
per a l’aplicació de criteris de sostenibilitat en projectes d’obres. Un d’aquest criteris versa
sobre les millores relatives a la garantia de les instal·lacions i feines efectuades, mitjançant
l'increment del període de garantia establert en les prescripcions.
El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 20/10/2021 a les 11:10, que informa;
Sra. ROSER CRIVELLE YUSTE, Cap de Departament, el dia 20/10/2021 a les 15:01, que informa.
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El termini de garantia de l’obra establert al plec és de 12 mesos. Si l’empresa ofereix un
període de garantia total de l’obra igual o superior als 24 mesos s’atorgaran 10 punts, en
cas contrari la puntuació serà 0.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

3. Per millorar l’aïllament acústic de la divisòria de cartró-guix entre el menjador de
personal i la sala de formació (fins a 10 punts):
Tot i que el CTE-HR no és d'aplicació en aquest cas, ni pel que fa a l'aïllament acústic ni
pel que fa al condicionament acústic, l’aïllament acústic entre despatxos, sales de reunions
i sales de treball obertes en zones d’ús administratiu, és un valor quantificable, definit con
la diferència de nivells estandaritzada, ponderada A, en dBA, entre el recinte emissor i el
receptor.
El projecte ja incorpora solucions constructives d’un aïllament acústic adequat en divis ries
de cartró-guix. Oferir un major aïllament acústic col·laborarà en aconseguir un major
confort acústic en els espais de treball.
La solució requerida al projecte per a la divisòria nova de cartró-guix entre el menjador de
personal (41) i la sala de formació (1), executada de paviment tècnic a cel-ras, exigeix un
índex global de reducció acústica ponderat (Ra) mínim de 51 decibels (dB).
Es valorarà l’execució de la divis ria nova de cartró-guix entre el menjador de personal
(41) i la sala de formació (1) amb sistema de divisòria de cartró-guix que millori l’aïllament
acústic entre peces diferents, i respecti els mínims establerts al projecte, atorgant la
puntuació en base a la següent proporció:



per oferir una solució que millori l’índex global de reducció acústica ponderat (Ra)
en 2 dB (de 51 a 53 dB), 6 punts
per oferir una solució que millori l’índex global de reducció acústica ponderat (Ra)
en 4 dB (de 51 a 55 dB), 10 punts

Caldrà presentar les fitxes tècniques del sistema proposat per aconseguir la millora de
l’aïllament indicat i també caldrà presentar el compromís per escrit per part de l’empresa
licitadora de fer-los servir. Si no s’aporten les fitxes ni el compromís no es valorarà i la
puntuació d’aquest apartat serà 0 punts
4. Per millorar l’aïllament acústic de les divisòries de cartró-guix que delimiten les
sales de reunions (fins a 25 punts)
Tot i que el CTE-HR no és d'aplicació en aquest cas, ni pel que fa a l'aïllament acústic ni
pel que fa al condicionament acústic, l’aïllament acústic entre despatxos, sales de reunions
i sales de treball obertes en zones d’ús administratiu, és un valor quantificable, definit con
la diferència de nivells estandaritzada, ponderada A, en dBA, entre el recinte emissor i el
receptor.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 20/10/2021 a les 11:10, que informa;
Sra. ROSER CRIVELLE YUSTE, Cap de Departament, el dia 20/10/2021 a les 15:01, que informa.

El projecte ja incorpora solucions constructives d’un aïllament acústic adequat en divis ries
de cartró-guix. Oferir un major aïllament acústic col·laborarà en aconseguir un major
confort acústic en els espais de treball.
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La solució requerida al projecte per a les divisòries noves de cartró-guix que delimiten les
sales de reunions (1 i 2) executades de paviment tècnic a cel-ras, exigeix un índex global
de reducció acústica ponderat (Ra) mínim de 43 decibels (dB).
Les divisòries que delimiten les sales de reunions (1 i 2) són les següents:
 entre les peces 1 i 2
 entre les peces 2 i 3
 entre les peces 3 i 28
 entre les peces 2 i 28
 entre les peces 1 i 28
Es valorarà l’execució de totes i cadascuna de les divis ries de la llista anterior amb
sistema de divisòries de cartró-guix que millori l’aïllament acústic entre peces diferents, i
respecti els mínims establerts al projecte, atorgant la puntuació en base a la següent
proporció:
 per oferir una solució que millori l’índex global de reducció acústica ponderat (Ra)
en 8 dB (de 43 a 51 dB), 15 punts
 per oferir una solució que millori l’índex global de reducció acústica ponderat (Ra)
en 12 dB (de 43 a 55 dB), 25 punts
Caldrà presentar les fitxes tècniques del sistema proposat per aconseguir la millora de
l’aïllament indicat i també caldrà presentar el compromís per escrit per part de l’empresa
licitadora de fer-los servir. Si no s’aporten les fitxes ni el compromís no es valorarà i la
puntuació d’aquest apartat serà 0 punts
5. Per millorar l’aïllament acústic dels vidres de mampares noves (fins a 20 punts):
Tot i que el CTE-HR no és d'aplicació en aquest cas, ni pel que fa a l'aïllament acústic ni
pel que fa al condicionament acústic, l’aïllament acústic entre despatxos, sales de reunions
i sales de treball obertes en zones d’ús administratiu, és un valor quantificable, definit con
la diferència de nivells estandaritzada, ponderada A, en dBA, entre el recinte emissor i el
receptor.
El projecte ja incorpora solucions constructives d’un aïllament acústic adequat en
mampares noves de fusta i vidre. Oferir un major aïllament acústic col·laborarà en
aconseguir un major confort acústic en els espais de treball.
La solució requerida al projecte per a les mampares noves de fusta i vidre (F1, F2, F3, F4 i
F5), exigeix un vidre laminar de gruix mínim 5+5+1butiral, solució constructiva que suposa
un índex global de reducció acústica aparent (Rw) de 34 decibels (dB)

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 20/10/2021 a les 11:10, que informa;
Sra. ROSER CRIVELLE YUSTE, Cap de Departament, el dia 20/10/2021 a les 15:01, que informa.
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Es valorarà l’execució de totes i cadascuna de les mampares noves de fusta i vidre (F1,
F2, F3, F4 i F5) amb un tipus de vidre que millori l’índex global de reducció acústica
aparent (Rw), atorgant la puntuació en base a la següent proporció:
 per oferir un vidre amb un índex global de reducció acústica aparent certificada pel
fabricant (Rw) de 38 dB, 15 punts
 per oferir un vidre amb un índex global de reducció acústica aparent certificada pel
fabricant (Rw) de 39 dB, 20 punts
Caldrà presentar les fitxes tècniques del sistema proposat per aconseguir la millora de
l’aïllament indicat i també caldrà presentar el compromís per escrit per part de l’empresa
licitadora de fer-los servir. Si no s’aporten les fitxes ni el compromís no es valorarà i la
puntuació d’aquest apartat serà 0 punts
5. Després de la revisió de tota la documentació rebuda, s’analitza cadascun dels criteris per
cadascuna de les empreses presentades i s’elabora el següent quadre resum de
puntuacions amb les dades necessàries dels set criteris de valoració establerts en el
PCAP:
1. Pel preu ofert per les actuacions (fins a 35 punts):
LICITACIÓ (sense IVA)
Temeritat mitjana +
EMPRESA
1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE.S.L.
2 VESTA REHABILITACION SL
3 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.
4 INAD-HOC HABITAT, S.L.
5 FUENTES Y ARIZA, S.A.
6 CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.
7 M. I J. GRUAS ,S.A.
8 ARCADI PLA SAU
9 OBRES I CONTRACTES PENTA SA
10 VORACYS, S.L.
MILLOR OFERTA
PITJOR OFERTA
NÚMERO OFERTES
MITJANA OFERTA
Temeritat
(+5%)
desproporcionada

Llindar

oferta

anormal

461.613,01 €
5,00%
OFERTA
% BAIXA
461.157,02 €
0,10%
443.161,77 €
4,00%
414.808,13 €
10,14%
425.865,76 €
7,74%
404.500,00 €
12,37%
429.761,71 €
6,90%
419.329,26 €
9,16%
424.222,36 €
8,10%
456.073,65 €
1,20%
412.291,08 €
10,68%
404.500,00 €
461.157,02 €
10
429.117,07 €
7,04%
o

407.661,22 €

El pressupost de licitació era de 461.613,01 euros (pressupost net), i la mitjana de les
ofertes presentades per les empreses ha estat de 429.117,07 euros.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 20/10/2021 a les 11:10, que informa;
Sra. ROSER CRIVELLE YUSTE, Cap de Departament, el dia 20/10/2021 a les 15:01, que informa.
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L’oferta econ mica de FUENTES Y ARIZA, S.A., amb una baixa del 12,37 supera el 5% de
la mitjana que establia el plec i segons els criteris establerts al Plec de condicions
administratives tenen la consideració d'oferta amb valors anormals o desproporcionats.
En data 14 d’octubre de 2021, l’empresa FUENTES Y ARIZA, S.A va ser requerida com
oferta temerària per tal que justifiquessin la valoració dels preus oferts i les condicions, en
particular al que es refereix a l’estalvi que permet el procediment d’execució del contracte,
les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què
disposin per a executar la prestació. El termini per a presentar la justificació s’exhauria el
passat 19 d’octubre de 2021.
L’empresa FUENTES Y ARIZA, S.A., va presentar en termini i forma, informe justificatiu de
la viabilitat de la seva oferta envers l’execució dels treballs, i es va proposar considerar la
seva oferta com a vàlida.
Així que el resultat de la puntuació sobre aquest primer criteri va ser el següent:

EMPRESA
1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE.S.L.
2 VESTA REHABILITACION SL
3 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.
4 INAD-HOC HABITAT, S.L.
5 FUENTES Y ARIZA, S.A.
6 CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.
7 M. I J. GRUAS ,S.A.
8 ARCADI PLA SAU
9 OBRES I CONTRACTES PENTA SA
10 VORACYS, S.L.
2.

Oferta económica Puntuació

461.157,02 €
443.161,77 €
414.808,13 €
425.865,76 €
404.500,00 €
429.761,71 €
419.329,26 €
424.222,36 €
456.073,65 €
412.291,08 €

0,28
11,31
28,68
21,91
35,00
19,52
25,91
22,91
3,39
30,23

er l’augment del termini de garantia previst al plec (10 punts):

EMPRESA
1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE.S.L.
2 VESTA REHABILITACION SL
3 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.
4 INAD-HOC HABITAT, S.L.
5 FUENTES Y ARIZA, S.A.
6 CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.
7 M. I J. GRUAS ,S.A.
8 ARCADI PLA SAU
9 OBRES I CONTRACTES PENTA SA
10 VORACYS, S.L.

Augment garantia Puntuació

no
si
si
si
si
si
si
si
si
si

0
10
10
10
10
10
10
10
10
10

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 20/10/2021 a les 11:10, que informa;
Sra. ROSER CRIVELLE YUSTE, Cap de Departament, el dia 20/10/2021 a les 15:01, que informa.
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3. Per millorar aïllament acústic de la divisòria de cartró-guix entre el menjador i la sala de
formació (fins a 10 punts):

EMPRESA
1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE.S.L.
2 VESTA REHABILITACION SL
3 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.
4 INAD-HOC HABITAT, S.L.
5 FUENTES Y ARIZA, S.A.
6 CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.
7 M. I J. GRUAS ,S.A.
8 ARCADI PLA SAU
9 OBRES I CONTRACTES PENTA SA
10 VORACYS, S.L.

Ra en dB

no
4dB
4dB
4dB
4dB
4dB
4 dB
4 dB
4 dB
0dB

Puntuació

0,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
0,00

 NOTA: tal i com s’indica en el lec Administratiu, les empreses que s’han valorat amb 0 punts
es a conseqüència de: i) directament indiquen que no milloren la acústica del sistema en el
compromís ii) no s’aporten les fitxes tècniques o el material de la fitxa aportada no millora
l’índex global de reducció acústica ponderat (Ra) mínim de 51dB.

4. Per millorar l’aïllament acústic de les divisòries de cartró-guix que delimiten les sales de
reunions (fins a 25 punts)

EMPRESA
1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE.S.L.
2 VESTA REHABILITACION SL
3 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.
4 INAD-HOC HABITAT, S.L.
5 FUENTES Y ARIZA, S.A.
6 CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.
7 M. I J. GRUAS ,S.A.
8 ARCADI PLA SAU
9 OBRES I CONTRACTES PENTA SA
10 VORACYS, S.L.

Ra en dB

no
12dB
12dB
12dB
12dB
12dB
12 dB
12 dB
12 dB
8 dB

Puntuació

0,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
15,00

 NOTA: tal i com s’indica en el lec Administratiu, les empreses que s’han valorat amb 0 punts
es a conseqüència de que directament indiquen que no milloren la acústica del sistema en el
compromís. er altra banda, en el cas concret de l’empresa VORACYS, SL, tot i indicar en el
compromís que la millora serà de 12dB en les fitxes tècniques aportades s’ofereix una solució
que millora l’índex global de reducció acústica ponderat (Ra) de 8dB (de 43 a 51dB)

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 20/10/2021 a les 11:10, que informa;
Sra. ROSER CRIVELLE YUSTE, Cap de Departament, el dia 20/10/2021 a les 15:01, que informa.
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5. Per millorar l’aïllament acústic dels vidres de mampares noves (fins a 20 punts)

EMPRESA
1 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE.S.L.
2 VESTA REHABILITACION SL
3 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.
4 INAD-HOC HABITAT, S.L.
5 FUENTES Y ARIZA, S.A.
6 CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.
7 M. I J. GRUAS ,S.A.
8 ARCADI PLA SAU
9 OBRES I CONTRACTES PENTA SA
10 VORACYS, S.L.

Millora vidres

no
0
39dB
39dB
39dB
39dB
40dB
0
0
39dB

Puntuació

0,00
0,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
0,00
0,00
20,00

 NOTA: tal i com s’indica en el lec Administratiu, les empreses que s’han valorat amb 0 punts
es a conseqüència de: i) directament indiquen que no milloren la acústica dels vidres en el
compromís ii) no es presenta compromís, és el cas de l’empresa ARCADI LA SAU iii) o es
presenta assaig d’una mampara de diferents característiques a les prescrites en projecte, és el
cas de les empreses VESTA REHABILITACION, SL i OBRES I CONTRACTES PENTA SA.

El sumatori d’aquests set criteris automàtics, donen el següent resum:

Cri teri 1: Cri teri 2:
Oferta Augment
económica garantia

EMPRESA
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA
1 TORRE.S.L.
2 VESTA REHABILITACION SL
EUROCATALANA OBRES I
3 SERVEIS, S.L.
4 INAD-HOC HABITAT, S.L.
5 FUENTES Y ARIZA, S.A.
6 CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.
7 M. I J. GRUAS ,S.A.
8 ARCADI PLA SAU
9 OBRES I CONTRACTES PENTA SA
10 VORACYS, S.L.

Cri teri 3:
Cri teri 4:
Cri teri 5:
aïllament
aïllament
aïllament
acústic
acústic
TOTALS
acústic vidres
divisòria
divisòria sales
mampares
menjador-sala
reunions

0,28 0,00
11,31 10,00

0,00
10,00

0,00
25,00

0,00
0,00

0,28
56,31

28,68
21,91
35,00
19,52
25,91
22,91
3,39
30,23

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
0,00

25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
15,00

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
0,00
0,00
20,00

93,68
86,91
100,00
84,52
90,91
67,91
48,39
75,23

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 20/10/2021 a les 11:10, que informa;
Sra. ROSER CRIVELLE YUSTE, Cap de Departament, el dia 20/10/2021 a les 15:01, que informa.

Gerència de Recursos
Direcció de Logística i Manteniment
Avinyó, 7, 2a planta
08002 Barcelona

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

9. Segons el Plec de Clàusules Administratives Particulars, atès que és l'oferta que obté la
puntuació més alta, es remet el present informe, proposant l'adjudicació del contracte que
té per objecte LES OBRES DE REFORMA DE REFORMA A LA PLANTA TERCERA DE
L’EDIFICI MEDIATIC SITUAT AL CARRER ROC BORONAT, 117 DE BARCELONA a
l'empresa FUENTES Y ARIZA, S.A. per un import total de 489.445,00 euros (iva inclòs).

Barcelona, octubre 2021

Membres Tècnics de la MESA:

Sònia Lobaco Poyatos
Cap Secció Obres i Projectes

Roser Crivellé i Yuste
Direcció de Logística i Manteniment

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 20/10/2021 a les 11:10, que informa;
Sra. ROSER CRIVELLE YUSTE, Cap de Departament, el dia 20/10/2021 a les 15:01, que informa.

