INFORME TÈCNIC REFERENT A LA VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES DE
FORMA AUTOMÀTICA.
I.

Antecedents

La Junta de Govern Local en sessió de data 6 de març de 2020, va aprovà el plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, la licitació del
contracte d’objecte i expedient indicats a continuació pel procediment obert harmonitzat
previst a l’article 156 LCSP i tramitació ordinària:
EXPEDIENT

OBJECTE CONTRACTUAL

21/2019/CONT-E

SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I
REPARACIÓ DE PAVIMENTS DE CALÇADES EN
SITUACIÓ DE DETERIORAMENT SOBREVINGUT PER
CAUSES DE DIVERSA ÍNDOLE QUE PUGUIN
COMPROMETRE A LA SEGURETAT VIAL

En data 11 de març de 2020 es va enviar l’anunci de licitació al DOUE i el mateix dia es va
publicar en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Rubí allotjat a la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
En data 14 de març de 2020 es va publicar el Reial Decret 463/2020, pel qual es va
declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel
COVID-19, i vist que la seva Disposició Addicional Tercera acordava la suspensió dels
terminis administratius fins a la pèrdua de la vigència del Reial Decret o de les seves
pròrrogues, el que comporta la suspensió del termini per a la presentació de proposicions i
conseqüent demora en la tramitació de la present licitació.
En data 22 de maig de 2020 mitjançant el Reial Decret 537/2020 pel qual es prorroga l’estat
d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020 s’estableix en relació als terminis: “Artículo 9.
Plazos administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo.
Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que
hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una
norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas”.
En data 4 de juny de 2020 mitjançant decret d’alcaldia núm. 1624/2020 es va aprovar les
rectificacions proposades en el plec de clàusules administratives particulars regulador del
contracte del servei de manteniment, conservació i reparació de paviments de calçades per
tal d’adequar-los a la nova previsió d’inici d’execució del contracte i regularitzar les
imputacions pressupostàries de la despesa del contracte. La rectificació consisteix única i
exclusivament en l’actualització de les taules incloses a la clàusula 2 del PCAP conforme a
la nova previsió d’inici d’execució del contracte.
En data 5 de juny de 2020 es va enviar l’anunci de licitació al DOUE i el mateix dia es va
publicar en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Rubí allotjat a la Plataforma de Serveis
de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. El termini per a la presentació
d’ofertes va finalitzar el 10 de juliol de 2020.
En data 15 de setembre de 2020 es va constituir in streaming (obertura en temps real) la
mesa de contractació per l’acte d’obertura de pliques (sobre A) que conté la documentació
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administrativa mitjançant la
https://meet.rubi.cat/mesesdia15

plataforma

Jitsi

Meet

en

el

següent

enllaç:

En data 29 de setembre de 2020 es va constituir in streaming (obertura en temps real) la
mesa de contractació per l’acte públic d’obertura de pliques (sobre B) que conté l’oferta
econòmica i els criteris avaluables mitjançant criteris automàtics.
mitjançant la plataforma Jitsi Meet en el següent enllaç: https://meet.rubi.cat/mesesdia29
A la present licitació s’han presentat les següents empreses:
PLICA

NIF

LICITADORA

1

A08348039

PABASA EUROASFALT SA

2

B64455835

ASFALTOS AUGUSTA SL

3

A17000993

AGUSTI I MASOLIVER SA

4

A41441122

EIFFAGE INFRAESTRUCTURES SA

Vist l’informe d’identificació d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats de data 16 de
setembre de 2020, en el qual s’identifica que l’oferta ponderada presentada per l’empresa
PABASA EUROASFALT SA amb NIF A08348039 amb una baixa d’un 33,12% respecte al
pressupost base ponderat de licitació, presenta valors anormals o desproporcionats,
l’empresa haurà de justificar la viabilitat de la seva oferta econòmica segons lo previst en
l’art. 149 de la LCSP.
En data 23 d’octubre i 23 de novembre de 2020 el tècnic de la unitat de brigada d’obres
emet informe relatiu a la documentació aportada pels licitadors en el sobre B relativa a
l’acreditació de l’experiència del criteri automàtic qualitat de l’equip tècnic.
La mesa de contractació constituïda en data 30 d’octubre de 2020 va acordà, excloure de la
licitació a l’empresa AGUSTI I MASOLIVER SA per haver ofertat dos preus unitaris per
sobre dels preus unitaris màxims de sortida, requerir a l’empresa PABASA EUROASFALT
SA la justificació de la seva oferta per presentar valors anormals o desproporcionats i
requerir a les empreses PABASA EUROASFALT SA, ASFALTOS AUGUSTA SL i EIFFAGE
INFRAESTRUCTURES SA la documentació acreditativa de l’experiència del criteri
automàtic de la qualitat de l’equip tècnic amb l’advertiment que transcorregut el termini
atorgat, s’hagin o no presentat aquestes proves complementaries la mesa de contractació
podrà considerar, de forma motivada, una experiència inferior a l’al·legada.
L’empresa PABASA EUROASFALT SA va presentar la justificació corresponent dintre del
termini atorgat (registre d’entrada 2020025108 de data 16 de novembre de 2020).
El tècnic de brigada d’obres en data 25 de gener de 2021 ha emès informe tècnic favorable
sobre la justificació de la baixa ofertada per l’empresa PABASA EUROASFALT SA.
En data 26 de gener de 2021 el tècnic de brigada d’obres ha emès informe tècnic en relació
a la documentació d’esmenes relativa a l’acreditació de l’experiència del criteri automàtic de
la qualitat de l’equip tècnic (cap actuacions i encarregat actuacions) presentada per les
empreses PABASA EUROASFALT i EIFFAGE INFRAESTRUCTURES SA, la documentació
presentada per l’empresa ASFALTOS AUGUSTA SL no s’ha tingut en compte en tant que
l’han presentat fora de termini.
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Així doncs, les empreses de les quals s’avaluen les propostes son les següents:

II.

PLICA

NIF

LICITADORA

1

A08348039

PABASA EUROASFALT SA

2

B64455835

ASFALTOS AUGUSTA SL

4

A41441122

EIFFAGE INFRAESTRUCTURES SA

Criteris de Valoració quantificables de forma automàtica establerts al PCAP i
valoració de les ofertes

D’acord amb la clàusula 7 del plec de clàusules administratives que regulen aquesta
contractació els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica
són els següents:

CRITERIS AUTOMÀTICS

Fins a 100 punts

1) Proposició econòmica

Fins a 80 punts

2) Qualitat
2.1 ) Qualitat de l'equip tècnic

Fins a 10 punts

2.2) Criteri social

Fins a 10 punts

1).Proposició econòmica.
La màxima puntuació Pmàx. (80 punts) l’obtindrà l’oferta econòmica total (oferta ponderada)
amb la baixa més elevada. Amb 0 punts es valorarà l’oferta base ponderada (87.118,37€)
que es el sumatori del preu base de sortida per la ponderació.
La resta d’ofertes es valoraran seguint la següent fórmula, que garanteix el repartiment
proporcional de la puntuació:
Pi =

Pmàx *

Bi
_________
Bmàx

Pi = Puntuació de l’oferta a valorar
Pmàx = Puntuació màxima
Bi =Baixa de l’oferta a valorar
Bmàx = Baixa màxima

La puntuació resultant per aquest criteri és la següent:
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OFERTA
PONDERADA
DEL LICITADOR
IVA EXCLÒS

Puntuac.
proposta

PLICA

NIF

LICITADORA

Baixa

1

A08348039

PABASA EUROASFALT SA

58.262,71 €

28.855,66 €

80,00

2

B64455835

ASFALTOS AUGUSTA SL

85.903,39 €

1.214,98 €

3,37

4

A41441122

EIFFAGE INFRAESTRUCTURES SA

83.330,96 €

3.787,41 €

10,50

CÀLCUL DE LA PUNTUACIÓ

Concepte

Import

Oferta base

87.118,37 €

Puntuació màxima

80

Baixa màxima

28.855,66 €

2).Qualitat.
2.1) Qualitat de l’equip tècnic: fins a 10 punts
En aquest punt es fa constar que el número d’anys d’experiencia que es valoren, són
els que consten en l’informe tècnic emès pel tècnic de brigada d’obres de data 26 de
gener de 2021.


Cap d’actuacions de manteniment de paviments de calçades: fins a 5 punts

Es valorarà l’experiència en anys del Cap d’actuacions de manteniment de paviments de
calçades que s’ha d’adscriure a l’execució del contracte.
La màxima puntuació (5 punts) l’obtindrà l’oferta amb el major nombre d’anys d’experiència
en actuacions de manteniment de paviment de calçades i en exercici de les funcions de Cap
d’actuacions. Els anys es computaran sencers i no es tindrà en compte cap tipus de fracció
en mesos. Amb 0 punts es valorarà l’oferta que no acrediti experiència.
La resta d’ofertes es valoraran seguint la següent fórmula, que garanteix el repartiment
proporcional de la puntuació:
Pi = Pmàx * OF/Oma
Pi = Puntuació de l’oferta a valorar
Pmàx = Puntuació màxima
OF = Oferta del licitador (experiència en anys sencers > 1 any)
Oma = Oferta del licitador amb major experiència en anys sencers
La puntuació resultant per aquest criteri és la següent:

Pàgina 4 de 7

PLICA

NIF

LICITADORA

Experiència del
Cap d'actuacions
de manteniment de
paviments de
calçades

1

A08348039

PABASA EUROASFALT SA

4

5,00

2

B64455835

ASFALTOS AUGUSTA SL

0

0,00

4

A41441122

EIFFAGE
INFRAESTRUCTURES SA

1

1,25

Puntuac.
proposta

CÀLCUL DE LA PUNTUACIÓ

Concepte



Import

Oferta base

1

Puntuació màxima

5

major experiència en anys sencers

4

Encarregat d’actuacions de manteniment de paviments de calçades: fins a 5 punts

Es valorarà l’experiència en anys de l’encarregat d’actuacions de manteniment de paviments
de calçades que s’ha d’adscriure a l’execució del contracte.
La màxima puntuació (5 punts) l’obtindrà l’oferta amb el major nombre d’anys d’experiència
en actuacions de manteniment de paviment de calçades en exercici de les funcions
d’encarregat d’actuacions. Els anys es computaran sencers i no es tindrà en compte cap
tipus de fracció en mesos. Amb 0 punts es valorarà l’oferta que no acrediti experiència.
La resta d’ofertes es valoraran seguint la següent fórmula, que garanteix el repartiment
proporcional de la puntuació:
Pi = Pmàx * OF/Oma
Pi = Puntuació de l’oferta a valorar
Pmàx = Puntuació màxima
OF = Oferta del licitador (experiència en anys sencers > 1 any)
Oma = Oferta del licitador amb major experiència en anys sencers
La puntuació resultant per aquest criteri és la següent:

PLICA

NIF

LICITADORA

Experiència de
l'encarregat de
manteniment de
paviments de
calçades

1

A08348039

PABASA EUROASFALT SA

20

Puntuac.
proposta

5,00
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2

B64455835

ASFALTOS AUGUSTA SL

0

0,00

4

A41441122

EIFFAGE INFRAESTRUCTURES
SA

10

2,50

CÀLCUL DE LA PUNTUACIÓ

Concepte

Import

Oferta base

1

Puntuació màxima

5

major experiència en anys sencers

20

2.2) Criteri social: fins a 10 punts
Es valorarà el nombre de treballadors a contractar en situació legal de desocupació per
aquest contracte.
La formula d’avaluació per atribuir la puntuació esmentada serà la següent:
Pi = Pmàx. *

OF__
Oma

Pi
= Puntuació de l’oferta a valorar
Pmàx. = Puntuació màxima
OF = Oferta del licitador(nombre de persones a contractar en valor absolut)
Oma = Oferta del licitador amb major nombre de persones a contractar per
l’execució de l’obra en valor absolut
La puntuació resultant per aquest criteri és:

PLICA

NIF

LICITADORA

Nombre de
treballadors a
contractar en
situació legal de
desocupació

1

A08348039

PABASA EUROASFALT SA

10

10,00

2

B64455835

ASFALTOS AUGUSTA SL

3

3,00

4

A41441122

EIFFAGE INFRAESTRUCTURES SA

7

7,00

Puntuac.
proposta

CÀLCUL DE LA PUNTUACIÓ

Concepte

Import

major nombre de treballadors a contractar

10

Puntuació màxima

10
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III.

Avaluació final

Analitzades les ofertes segons els criteris establerts en la clàusula 7 del PCAP i sumades les
puntuacions dels diferents criteris automàtics, resulta la següent puntuació total per ordre
decreixent:

Núm.
Plica

NIF

LICITADORA

Puntuació
oferta
ponderada
(fins a 80
punts)

Puntuació
Experiència
Cap
d'actuacions
de
manteniment
de paviments
de calçades
(fins a 5
punts)

Puntuació
Experiència
Encarregat
d'actuacions
de
manteniment
de paviments
de calçades
(fins a 5
punts)

Nombre de
treballadors a
contractar en
situació legal
de
desocupació
(fins a 10
punts)

Total
Puntuació
(màxim 100
punts)

1

A08348039

PABASA EUROASFALT SA

80,00

5,00

5,00

10,00

100,00

4

A41441122

EIFFAGE
INFRAESTRUCTURES SA

10,50

1,25

2,50

7,00

21,25

2

B64455835

ASFALTOS AUGUSTA SL

3,37

0,00

0,00

3,00

6,37

Rubí, 26 de gener de 2021

Cristina Rodríguez Hinojosa

Tècnica servei de contractació
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