ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT REUNIDA PER A
LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA LICITACIÓ:
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i
executiu i la posterior direcció facultativa de les obres RAM d'actuació a l'anell d'alta
tensió per cobrir les necessitats de l'àrea de laboratoris, microbiologia i edificis de
suport de l'Hospital Vall d'Hebron, de Barcelona. Clau: HHB-16201

La Mesa de Contractació, als esmentats efectes, es reuneix constituïda per les següents
persones:

PRESIDENTA:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:
VOCAL:
SECRETARI:

Sra.Pilar Matesanz i Sánchez, Directora de Contractació i Finances
d'Infraestructures.cat
Sr.Jordi Joan Rossell i Selvas, Director de Producció d'Infraestructures.cat
Sr.Carles Solà i Calzada, Gerent de Planificació i Programació Operativa
d'Infraestructures.cat
Sra.Sònia Mateo i Corbi, Cap de l'Assessoria Jurídica d'Infraestructures.cat
Sra.Carla
de
Brauwer
i
Fontanals,
Cap
d’Auditoria
Interna
d’Infraestructures.cat i Titular de l'Òrgan de Control Economicofinancer Intern
Sr.Francesc Gómez i Munné, Cap de Contractació d'Infraestructures.cat
(secretari suplent)

Estudiades les ofertes presentades per les diverses empreses, d’acord les invitacions cursades,
entenem que la millor oferta, i per tant la que aquesta Mesa eleva al Consell d'Administració
d'Infraestructures.cat per a la seva adjudicació, és la presentada per Serra Capmany, SL, en la
seva oferta base, amb un termini de 1,5 mesos, atès l’informe que s’adjunta.

Barcelona, 26 d'abril de 2016

INFORME DE LA GERÈNCIA SOBRE LES OFERTES ECONÒMIQUES DEFINITIVES
PRESENTADES A LA LICITACIÓ:
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i
executiu i la posterior direcció facultativa de les obres RAM d'actuació a l'anell d'alta
tensió per cobrir les necessitats de l'àrea de laboratoris, microbiologia i edificis de
suport de l'Hospital Vall d'Hebron, de Barcelona. Clau: HHB-16201

El Gerent d’Obres de Projectes d’Edificació, Sr. Jordi Clavel i Vila, emet l’informe següent:

Un cop analitzades les ofertes econòmiques definitives dels 3 licitadors seleccionats, segons
l’acord de la Mesa de Contractació de data 21 de març de 2016, no s'ha exclòs cap oferta, atès
que tots els licitadors han presentat la documentació sol·licitada en el Plec de Bases.
Al quadre núm. 3B es presenta el resultat de les ofertes econòmiques definitives de les
empreses seleccionades per a la ronda negociadora.
S’han desglossat les ofertes admeses en costos de projecte i de direcció fins obtenir els valors
que figuren, també, en el quadre adjunt núm. 3B.
En el quadre núm. 4B s'ha calculat la puntuació total de les ofertes, incorporant la valoració de
l'oferta tècnica prèvia a la ronda negociadora i afegint la puntuació de l'oferta econòmica
definitiva, calculada de forma automàticad'acord amb l'annex 4A del Plec de Bases.
Seguint les pautes marcades en els annexes 4A i 4B del Plec de Bases (Quadre núm. 4B),
resulta com a millor oferta, l’oferta base de Serra Capmany, SL, amb 97,00 punts.
D'acord amb allò abans esmentat, es proposa com a adjudicatària l'oferta base de Serra
Capmany, SL, per un import de TRENTA-UN MIL CINC-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS IVA
NO INCLÒS (31.548,00 Euros) i un termini d’1,50 mesos pel que fa a la redacció dels projectes
i estudis, i per un import de SETZE MIL DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS IVA NO
INCLÒS (16.252,00 EUROS) per a la direcció facultativa de les obres, el que fa que l'import
total d'adjudicació sigui de QUARANTA-SET MIL VUIT-CENTS EUROS IVA NO INCLÒS
(47.800,00 EUROS).

Barcelona, 26 d’abril de 2016

QUADRE NÚM. 3B
Infraestructures.cat
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció facultativa de les obres RAM
d'actuació a l'anell d'alta tensió per cobrir les necessitats de l'àrea de laboratoris, microbiologia i edificis de suport de l'Hospital Vall d'Hebron, de
Barcelona. Clau: HHB-16201
Empresa

Termini

Serra Capmany, SL
JG Ingenieros, SA
Consulting Oficina Técnica Lluís J.
Duart, SLP

1,50 mesos
1,50 mesos
1,50 mesos

Cost
47.800,00
48.583,50
48.700,00

Termini indicatiu: 1,50 mesos
Pressupost Licitació (IVA no inclòs): 49.575,00 euros
Baixa Mitjana (BM): 2,45%
Baixa presumptament desproporcionada BOi > BM + 2

(*) Oferta presumptament desproporcionada.

Baixa
(BOi)
3,58
2,00
1,77

Cost Direcció
16.252,00
16.518,39
16.558,00

Cost Projecte
31.548,00
32.065,11
32.142,00

QUADRE NÚM.4

Valoració i ponderació de les ofertes per a la licitació de Projecte i direcció d'obra

1 Oferta econòmica [0-35,00]
1.1 Oferta econòmica [0-35,00]
2 Oferta tècnica [0-65,00] Mín. 40,00
2.1 Proposta organitzativa [0-50,00]
2.1.1 Idoneïtat i dedicació de l'autor [0-30,00]
2.1.1.1 Quant a la Redacció del Projecte [0-20,00]
2.1.1.2 Quant a la Direcció d'Obra [0-10,00]
2.1.2 Idoneïtat i dedicació del Director d'Execució [0-10,00]
2.1.3 Idoneïtat i dedicació del Coordinador de Seguretat i Salut [0-5,00]
2.1.4 Organigrama funcional [0-5,00]
2.2 Programa de treballs i metodologia [0-15,00]
2.2.1 Coherència del programa de treballs i metodologia [0-10,00]
2.2.2 Fiabilitat de compliment del programa de treballs [0-5,00]
TOTAL PUNTUACIÓ
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Serra Capmany, SL

Consulting Oficina Técnica Lluís J. Duart,
SLP

JG Ingenieros, SA

VARIANT/CONTRACTISTA

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció
facultativa de les obres RAM d'actuació a l'anell d'alta tensió per cobrir les necessitats de l'àrea de laboratoris,
microbiologia i edificis de suport de l'Hospital Vall d'Hebron, de Barcelona. Clau: HHB-16201
CLAU LICITACIÓ: CT1068372
Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 49.575,00 €
Adjudicatari: Serra Capmany, SL Variant: Base
Import ofertat (IVA no inclòs): 47.800,00 €
Baixa: 3,58%

Base

Base

Base

35
35
62
47
29
19
10
10
5
3
15
10
5

34,12
34,12
52,5
40,5
28
18
10
6,5
3
3
12
7
5

34,29
34,29
47
40
26
18
8
8
3
3
7
2
5

97

86,62

81,29

