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Mesa de Contractació
Valoració de tres pressupostos

Yolanda Martínez Martínez, arquitecta del Consell Comarcal del Vallès Oriental,
d’acord amb el conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de Tagamanent i el
Consell Comarcal per a la prestació d’assistència tècnica, INFORMO el següent:
FETS

L’objecte del present informe és realitzar a sol·licitud de la Mesa de Contractació la
valoració de les ofertes presentades per les empreses admeses a la licitació de les
obres d’adequació i millora del camí de l’Avencó (carrer Nadal) a Tagamanent sobre el
major o menor avantatge de cadascuna d’elles.
Les empreses que han estat admeses a la licitació són les següents:
A. SEGÚ, EXCAVACIONS I TRANSPORTS, SL
B. ASFALTOS BARCINO, SL
C. BARNASFALT, SA
D. PASQUINS, SA
E. DEUMAL, SA
El plec de condicions administratives estableix que el pressupost màxim per l’execució
de les obres d’adequació i millora del camí de l’Avencó (carrer Nadal) a Tagamanent
és de cinquanta-cinc mil set-cents cinc euros amb setanta-sis cèntims (55.705,76 €),
abans d’IVA, i el termini previst per l’execució dels treballs é de 8 setmanes.
El Plec de condicions administratives estableix els 3 criteris següents a tenir en compte
a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu:
1.

Preu ofertat: assignar fins a 40 punts, els quals seran distribuïts o assignats
d’acord amb les següents regles:

Pv =

IL - Ov

xP

IL - Om

Essent:
Pv: Puntuació de l’oferta a valorar
P: Puntuació màxima de la valoració econòmica
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S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA
exclòs. S’assignarà la màxima puntuació (40 punts) a l’oferta que es trobi en algun
dels supòsits següents:
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Segell
d'Òrgan

Ov: Oferta a valorar
Om: Oferta econòmicament més avantatjosa
IL: Import de la licitació
Es proposa establir la determinació d’ofertes amb possibles valors anormals o
desproporcionats segons l’aplicació de l’article 85 del RGLCAP.
2.

Increment del termini de garantia: assignar fins a 5 punts, els quals seran
distribuïts o assignats d’acord amb les següents regles:
Increment en 3 o més de garantia: 5 punts
Increment de 2 anys de garantia: 3,33 punts
Increment de 1 anys de garantia:1,67 punts

3.

Reducció del termini d’execució d’obra: assignar fins a 5 punts, els quals seran
distribuïts o assignats d’acord amb les següents regles:
S’assignaran 0 punts als terminis d’execució iguals al proposat per la licitació.
S’assignarà la màxima puntuació (5 punts) al termini inferior amb un màxim de
reducció de 4 setmanes.

Pt =

8 - Tv

xP

4

Essent:
Pt: Puntuació del termini a valorar
P: Puntuació màxima de la reducció de termini
Tv: Termini d’execució proposat en setmanes

Les ofertes presentades per les empreses licitadores per cadascun dels criteris
avaluables de manera automàtica són les següents:
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A. SEGÚ, EXCAVACIONS I TRANSPORTS, SL
Oferta econòmica: 52.900 € (sense IVA)
Garantia: no s’incrementa el termini de garantia.
Termini: 7 setmanes.
B. ASFALTOS BARCINO, SL
Oferta econòmica: 47.800 € ( sense IVA)
Garantia: tres anys addicionals
Termini: 4 setmanes.
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C. BARNASFALT, SA
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Oferta econòmica: 49.578,13 € (sense IVA)
Garantia: tres anys addicionals
Termini: 4 setmanes.
D. PASQUINS, SA
Oferta econòmica: 52.084,89 € (sense IVA)
Garantia: tres anys adicionals
Termini: 4 setmanes.
E. DEUMAL, SA
Oferta econòmica: 52.900 € (sense IVA)
Garantia: tres anys addicionals
Termini: 4 setmanes.
Finalment, la puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses per cadascun dels
criteris avaluables de manera automàtica és la següent:

CONCLUSIONS

El que s’informa als efectes oportuns.
L’arquitecta comarcal
Yolanda Martínez Martínez
Tagamanent, document signat electrònicament al marge
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Vistes i examinades les ofertes presentades, la tècnica sotasignada considera que
l’oferta més avantatjosa és la presentada per l’empresa ASFALTOS BARCINO, SL
per un import de 47.800 € ( sense IVA); un augment de garantia de 3 anys addicionals
i termini previst per l’execució de les obres de 4 setmanes.
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