ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ VIRTUAL D’OBERTURA DEL SOBRE B DEL
CONTRACTE D’OBRES
AMPLIACIÓ DEL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DEL CAMP DE LES LLOSES (TONA)
Núm. d’expedient:
Tramitació:
Procediment:
Forma d’adjudicació:
Pressupost de licitació:

1379-000006-2020 (X2020000476)
Ordinària
Obert simplificat
Amb més d’un criteri d’adjudicació
599.388,79,00 €, més 125.871,64,00 € corresponents al 21%
d’IVA

Vic, 21 d’octubre de 2020
Hora de començament:
Hora d'acabament:

12.00 hores
12.35 hores es suspèn temporalment per problemes amb la
plataforma

Reinici sessió:
Hora acabament final:

13:00 hores
13:10 hores

Lloc:

Sessió telemàtica a través de l’aplicació Google Meet

Hi assisteixen:
President:
Carles Banús i Puigivila
Vocals:
Primer:
Tercer:
Quart:

Anna Costa Escalé, suplent
Isabel Vilà Centrich,
Laura Sánchez Alcaide

Secretària de la mesa:
Anna M. Mayans Masoliver
Custodis:
Anna M. Mayans Masoliver
Romà Serrarols Soldevila
Convidats:
Ausiàs Roselló, enginyer del Consell Comarcal d’Osona
Alejandro Pérez, tècnic coordinador projecte FEDER del Consell
Comarcal d’Osona

Arnau Martí, tècnic del Consell Comarcal d’Osona
Romà Serrarols, administratiu Secretaria Consell Comarcal d’Osona
Vicenç Delgado i Alexandra Sánchez, de Vesta Rehabilitación, SL
Joan Molluna, de l’empresa Constructora y Rehabilitadora Secla, SA
Marta Viana, de l’empresa Vialitat i Serveis, SLU
Carme Garcia, de l’empresa Certis Obres i Serveis, SAU
Es reuneix la Mesa de Contractació amb l’objecte d’obrir el sobre B, relacionat amb els criteris
avaluables objectivament, que han presentat els licitadors que concorren a aquesta licitació, i
qualificar prèviament els documents presentats en temps i forma, d'acord amb el que disposa
l'article 157 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
En data 18 de setembre de 2020 es va publicar l’anunci de licitació en el perfil del
contractant del Consell Comarcal d’Osona, i d’acord amb la clàusula 16 del plec de
clàusules administratives particulars, el termini per a la presentació de proposicions era de
20 dies naturals a partir de la data de publicació.
En data 14 d’octubre de 2020 es va reunir la Mesa de contractació per a l’obertura del sobre
A corresponent a la documentació administrativa i a la relacionada amb els criteris de
valoració de caràcter subjectiu. La documentació es va trametre als serveis tècnics per tal
que elaboressin l’informe corresponent als criteris subjectius.
Prèviament a l’obertura del sobre relacionat amb els criteris avaluables objectivament
s’exposa, de forma succinta, la valoració emesa en data 21 d’octubre de 2020, per l’enginyer
Ausiàs Roselló Lloret, a partir de la documentació inclosa en el sobre A, obert en la sessió
anterior, la qual es transcriu d’acord amb l’informe emès:
“Informe tècnic
Identificació de
l’expedient:

CONTRACTE D'OBRES FEDER: AMPLIACIÓ CENTRE
D'INTERPRETACIÓ CAMP DE LES LLOSES TONA.
El 50% de l’objecte d’aquest contracte és cofinançat pel Fons Europeu
de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc
del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu
d’inversió en creixement i ocupació

Expedient:

X2020000476

Òrgan que l’ha
sol·licitat:

Mesa de Contractació

Assumpte:

Valoració propostes relacionades amb criteris de judici de valor.

Fets / antecedents
El president, en la Provisió de data 29 de juliol de 2020, disposa l’inici de l’expedient de contractació,
mitjançant la modalitat de procediment obert simplificat i amb varis criteris de valoració, del contracte
d’obres denominat “Ampliació del Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses, a Tona”, d’acord
amb les necessitats motivades a la proposta/memòria del servei. El pressupost base de la licitació
d’aquesta obra és de cinc-cents noranta-nou mil tres-cents vuitanta-vuit euros amb setanta-nou
cèntims (599.388,79 €) anuals, més cent vint-i-cinc mil vuit-cents setanta-un euros amb seixantaquatre cèntims (125.871,64 €), corresponents al 21% d’IVA, essent una totalitat de 725.260,43 €.

El 14 d’octubre de 2020 s’efectua l’obertura del sobre A amb els membres de la mesa de
contractació.
Una vegada avaluades, les propostes en referència als criteris amb judici de valor, de les empreses
licitadores que es van presentar,
Informo:
La valoració corresponent a l’apartat “a ) Es valorarà un informe on es detalli la capacitat de
resposta durant el període de garantia del producte. Valoració màxima 15 punts.” dels criteris
de valoració referents a judici de valor, exposats en el plec de prescripcions administratives és la
següent:
Empresa : Construo Construccions Generals SL
Criteri a valorar:
Procediment de resposta

Puntuació
12

Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, exposa un procediment de resposta detallat per l’obra
concreta, on s’especifica el procediment a seguir en cas d’incidència. S’especifica la persona qui
atendrà de manera directa les incidències. En aquest cas concret, serà el cap d’obra, tenint així un
major coneixement de l’obra. També s’especifica qui s’encarregarà de fer front a la incidència, sent
en aquest l’empresa adjudicatària directament en la major part dels casos.
Finalment, es detalla els elements de control que es faran servir per garantir les condicions estables
de temperatura i humitat a les sales interiors, per tal de detectar incidències en aquest apartat.
Per aquests motius es considera “Adaptat a l’obra concreta”
Criteri a valorar:
Puntuació
Grau de compromís
3
Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, inclou un compromís específic sobre el temps per
resoldre les incidències. Exposa compromís tant en temps a realitzar la primera inspecció com per la
reparació de la incidència. Es dona un temps de resposta àgil.
Empresa: Vesta Rehabilitacions SL
Criteri a valorar:
Procediment de resposta

Puntuació
6

Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, exposa un procediment de resposta detallat però
genèric. Es detalla el procediment a seguir en cas d’incidència però no conté un procediment
específic diferencial per l’obra en concret. Per aquest motiu, es considera com a “Procediment
genèric”.
Criteri a valorar:
Puntuació
Grau de compromís
1,5
Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, inclou un compromís específic sobre el temps per
resoldre les incidències. Exposa compromís tant en temps a realitzar la primera inspecció com per la
reparació de la incidència. Es dona un temps de resposta correcte.
Empresa: Certis Obres i Serveis SAU
Criteri a valorar:

Puntuació

Procediment de resposta

12

Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, exposa un procediment de resposta detallat i concret
per l’obra, on es detalla el procediment a seguir en cas d’incidència. L’empresa disposarà un telèfon
d’atenció 24 h al dia 365 dies a l’any, i dotarà als operaris amb telèfons directes per agilitzar els
tràmits comunicatius. A més asseguren una persona amb dedicació 50% del temps responsable
exclusivament de les tasques d’informació i atenció als tècnics municipals. Per aquests motius es
considera “Adaptat a l’obra concreta”
Criteri a valorar:
Puntuació
Grau de compromís
3
Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, inclou un compromís específic sobre el temps per
resoldre les incidències. Exposa compromís tant temps realitzar la primera inspecció com per la
reparació de la incidència. Es dona un temps de resposta molt àgil.
Empresa: Constructora y Rehabilitadora Secla S.A.
Criteri a valorar:

Puntuació

Procediment de resposta

12

Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, exposa un procediment de resposta detallat i concret
per l’obra, on es detalla el procediment a seguir en cas d’incidència. L’empresa dotarà el servei amb
recursos humans especialistes propis. Per aquests motius es considera “Adaptat a l’obra concreta”
Criteri a valorar:
Puntuació
Grau de compromís
3
Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, inclou un compromís específic sobre el temps per
resoldre les incidències. Exposa compromís tant temps realitzar la primera inspecció com per la
reparació de la incidència. Es dona un temps de resposta àgil.
Empresa: Vialitat i Serveis S.L.U.
Criteri a valorar:

Puntuació

Procediment de resposta

12

Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, exposa un procediment de resposta detallat i concret
per l’obra, on es detalla el procediment a seguir en cas d’incidència. L’empresa dotarà el servei amb
recursos humans especialistes propis amb dedicació exclusiva al servei. També s’ofereix un telèfon
d’incidències únic per al servei. Per aquests motius es considera “Adaptat a l’obra concreta”.
Criteri a valorar:
Puntuació
Grau de compromís
3
Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, inclou un compromís específic sobre el temps per
resoldre les incidències. Exposa compromís tant temps realitzar la primera inspecció com per la
reparació de la incidència. Es dona un temps de resposta àgil, i adaptat a la gravetat de la
incidència.
Empresa: Artifex infraestructures S.L.
Criteri a valorar:
Procediment de resposta

Puntuació
9

Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, exposa un procediment de resposta detallat, que ha
tingut en compte les circumstàncies de l’obra. S’indica que els recursos que atendran les incidències
seran els mateixos que han participat a l’obra. S’especifica que el cap d’obra també serà partícip de
l’equip de resposta. Tant el procediment com els recursos assignats es consideren correctes, però
no es donen detalls de com s’aplicaran a l’obra concreta.
Criteri a valorar:
Puntuació
Grau de compromís
3
Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, inclou un compromís específic sobre el temps per
resoldre les incidències. Exposa compromís tant temps realitzar la primera inspecció com per la
reparació de la incidència. Es dona un temps de resposta àgil.
Empresa: Mon Vertical SLU
Criteri a valorar:

Puntuació

Procediment de resposta

6

Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, exposa un procediment de resposta poc detallat i pot
ser aplicable a qualsevol altra obra. Es detalla el procediment a seguir en cas d’incidència però no
conté un procediment específic diferencial per l’obra en concret. Per aquest motiu, es considera com
a “Procediment genèric”.
Criteri a valorar:
Puntuació
Grau de compromís
1,5
Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, inclou un compromís específic sobre el temps per
resoldre les incidències. Exposa compromís tant temps realitzar la primera inspecció com per la
reparació de la incidència. Es dona un temps de resposta correcte.
Empresa: Serviobres Queralt SLU
Criteri a valorar:

Puntuació

Procediment de resposta

6

Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, exposa un procediment de resposta poc detallat i pot
ser aplicable a qualsevol altra obra. No es detalla el procediment a seguir en cas d’incidència i no
conté un procediment específic diferencial per l’obra en concret. Per aquest motiu, es considera com
a “Procediment genèric”.
Criteri a valorar:
Puntuació
Grau de compromís
1,5
Justificació
L’informe presentat per l’empresa licitadora, inclou un compromís específic sobre el temps per
resoldre les incidències. Exposa compromís tant temps realitzar la primera inspecció com per la
reparació de la incidència. Es dona un temps de resposta correcte.
La valoració corresponent a l’apartat “ b) Es valorarà que la presentació del sistema de control de
qualitat dels materials sigui aplicable a l’obra concreta, amb propostes específiques. Valoració
màxima de 10 punts. Extensió màxima d’aquest apartat 2 fulls a doble cara. No es tindran en
compte els fulls que excedeixin d’aquest límit.” dels criteris de valoració referents a judici de valor,
exposats en el plec de prescripcions administratives, és la següent:
Empresa: Construo Construccions Generals SL

Criteri a valorar:
Sistema control qualitat

Puntuació
7

Justificació
Es realitza un proposta per al control de la qualitat dels materials adequada. Es descriuen els treballs
que es realitzaran en les diferents parts de l’obra, encara que d’una forma genèrica en algunes parts.
No es realitza una proposta concreta pel que fa als assajos que s’han de realitzar a l’obra. Es valora
positivament que s’ha tingut en compte el control de qualitat pel que fa la conservació arqueològica
durant l’excavació, que es descriu de forma detallada.
Empresa: Vesta Rehabilitacions SL
Criteri a valorar:
Sistema control qualitat

Puntuació
5

Justificació
Es realitza un proposta per al control de la qualitat dels materials correcta. Es descriuen els treballs
que es realitzaran en les diferents parts de l’obra, encara que d’una forma molt genèrica en la major
part. Es descriu d’una forma genèrica els procediments del sistema de qualitat que s’implementarà,
incloent les diferents etapes del procés. Es realitza una proposta genèrica pel que fa als assajos que
s’han de realitzar a l’obra. No s’ha tingut en compte el control de qualitat pel que fa la conservació
arqueològica durant l’excavació.
Empresa: Certis Obres i Serveis SAU
Criteri a valorar:
Sistema control qualitat

Puntuació
9

Justificació
Es realitza un proposta per al control de la qualitat dels materials molt adequada. Es descriu amb
detall els procediments concrets del sistema de qualitat que s’implementarà, incloent les diferents
etapes del procés. Es realitza una proposta concreta d’assajos que s’han de realitzar a l’obra,
indicant el tipus, la norma d’aplicació i la quantitat. No s’ha tingut en compte el control de qualitat pel
que fa la conservació arqueològica durant l’excavació.
Empresa: Constructora y Rehabilitadora Secla S.A.
Criteri a valorar:
Sistema control qualitat

Puntuació
6

Justificació
Es realitza un proposta per al control de la qualitat dels materials correcta. Es descriu de forma
genèrica els procediments del sistema de qualitat que s’implementarà. S’inclou una proposta
d’assajos, encara que la seva a adaptació a la realitat de l’obra presenta algunes mancances.
No s’ha tingut en compte el control de qualitat pel que fa la conservació arqueològica durant
l’excavació.
Empresa: Vialitat i Serveis S.L.U.
Criteri a valorar:
Sistema control qualitat

Puntuació
9

Justificació
Es realitza un proposta per al control de la qualitat dels materials molt adequada. Es descriu amb

detall els procediments concrets del sistema de qualitat que s’implementarà, incloent les diferents
etapes del procés. Es realitza una proposta concreta d’assajos que s’han de realitzar a l’obra,
indicant el tipus, la norma d’aplicació i la quantitat. No s’ha tingut en compte el control de qualitat pel
que fa la conservació arqueològica durant l’excavació.
Empresa: Artifex infraestructures S.L.
Criteri a valorar:

Puntuació

Sistema control qualitat

9

Justificació
Es realitza un proposta per al control de la qualitat dels materials molt adequada. Es descriu amb
detall els procediments concrets del sistema de qualitat que s’implementarà, incloent les diferents
etapes del procés. Es realitza una proposta adaptada a la realitat de l’obra del programa de punts
d’inspecció i dels assajos de material, encara que no s’indica la norma ni la quantitat en aquest últim
cas. No obstant això, sí que s’ha tingut en compte el control de qualitat pel que fa la conservació
arqueològica durant l’excavació.
Empresa: Mon Vertical SLU
Criteri a valorar:

Puntuació

Sistema control qualitat

9

Justificació
Es realitza un proposta per al control de la qualitat dels materials molt adequada. Es descriu amb
detall els procediments concrets del sistema de qualitat que s’implementarà, incloent les diferents
etapes del procés. Es realitza una proposta adaptada a la realitat de l’obra del programa de punts
d’inspecció i dels assajos de material, encara que no s’indica la norma a aplicar. No que s’ha tingut
en compte el control de qualitat pel que fa la conservació arqueològica durant l’excavació.
Empresa: Serviobres Queralt SLU
Criteri a valorar:

Puntuació

Sistema control qualitat

6

Justificació
Es realitza un proposta per al control de la qualitat dels materials correcta. Es descriuen els treballs
que es realitzaran en les diferents parts de l’obra, encara que d’una forma molt genèrica en la major
part. Es descriu d’una forma genèrica els procediments del sistema de qualitat que s’implementarà.
Es realitza una proposta genèrica pel que fa als assajos que s’han de realitzar a l’obra. No s’ha
tingut en compte el control de qualitat pel que fa la conservació arqueològica durant l’excavació.
La puntuació final, de cada empresa, en referència als criteris avaluables segons judici de valor, són
els següents:
Empresa

Procediment
de resposta

Construo Construccions Generals SL
Vesta Rehabilitacions SL
Certis Obres i Serveis SAU
Constructora y Rehabilitadora Secla S.A.
Vialitat i Serveis S.L.U.
Artifex infraestructures S.L.

12,0
6,0
12,0
12,0
12,0
9,0

Grau
de
compromís
3,0
1,5
3,0
3,0
3,0
3,0

Control
de
qualitat dels
materials
7,0
5,0
9,0
6,0
9,0
9,0

Total
22,0
12,5
24,0
21,0
24,0
21,0

Mon Vertical SLU
Serviobres Queralt SLU

6,0
6,0

1,5
1,5

9,0
6,0

16,5
13,5

Aquest és l'informe que sotmeto a la consideració de la Mesa de Contractació.
L’enginyer del Consell Comarcal”

Aquest informe ha estat exposat en el dia d’avui als membres de la mesa, els quals l’han
assumit íntegrament.
A continuació, la senyora Anna M. Mayans i el senyor Romà Serrarols, custodis de la
licitació, accedeixen a la web de la Plataforma i activen les seves credencials. Seguidament
es realitza l’obertura del sobre B digital presentat per les empreses licitadores i que ha de
contenir la documentació següent:
“Criteris avaluables de forma automàtica, fins un màxim de 75 punts ( 75 %)
a) Manteniment preventiu/correctiu “Servei de postvenda”, fins a 10 punts
Augment del període de manteniment correctiu i preventiu gratuït en anys posteriors.
S’atorgaran 2 punts per cada any addicional que ofereixi cada licitadors fins a un màxim de 5
anys.
El temps mínim per defecte és d’un (1) any, que per tant és ampliable voluntàriament pels
licitadors fins a un màxim de 6 anys de garantia.
Anys de
manteniment
addicionals
0
1
2
3
4
5

Anys de
manteniment
totals
1
2
3
4
5
6

Puntuació
assignada
0
2
4
6
8
10



Durant aquests períodes de manteniment, com a mínim, es realitzaran dues visites a les
instal·lacions a l’any, cada 6 mesos.



En aquestes visites es realitzarà un informe sobre el correcte funcionament de les
instal·lacions:
o
o
o
o
o

Informe de punts calents realitzat amb càmeres termogràfiques als equips elèctrics.
Revisió d’equips de climatització.
Revisió estructural.
Revisió de pintura.
Revisió d’aïllament i tancaments (estanquitat).

Per facilitar l’oferiment d’aquest apartat a les empreses licitadores, es presenta la valoració
econòmica que representaria l’oferiment d’aquest apartat per cada visita:
Descripció
Mà d’obra “oficial de 1ª”
Desplaçament
Amortització d’eines
Petit material
Risc de mal funcionament dels equips/materials
Informes
TOTAL per visita

Cost aproximat
125,00 €
25,00 €
25,00 €
50,00 €
200,00 €
75,00 €
500,00 €

b) Experiència, fins a 10 punts
Per la naturalesa d’aquest contracte, es valorarà l’experiència del cap d’obra i del responsable de
l’obra en serveis o treballs iguals o similars als que constitueixen l’objecte del contracte, per
determinar la millor oferta en relació qualitat-preu.
Es consideren actuacions “similars” les obres de remodelació, ampliació i nova construcció per un
import superior a 500.000 €.
Descripció
Responsable d’obra i cap d’obra en zero (0) obres
similars
Responsable d’obra i cap d’obra en 1 o 2 obres
similars
Responsable d’obra i cap d’obra en 3 o més obres
similars

Puntuació
0 punts
5 punts
10 punts

Caldrà acreditar-ho amb:
- Identificació d’obra executada (pressupost, data i lloc d’execució).
- Certificats de bona execució del contracte.
- Declaració responsable.
c) Criteri econòmic, fins a 30 punts
La valoració de les diferents ofertes es farà d’acord amb la formula següent:

On:
P= Puntuació màxima del criteri econòmic (30)
M=Factor de modulació (4)
Pv=Puntuació de l’oferta a Valorar
Om= Millor Oferta

Ov = Oferta a Valorar
IL = Import de Licitació
La fórmula de valoració de les ofertes, segons criteri econòmic, s’ha extret de l’Informe sobre
l’anàlisi de fòrmules de valoració i puntuació proporcionals per a les ofertes econòmiques i les
propostes tècniques redactat pel senyor Albert Olives Estruch, responsable d’anàlisi
econòmica de la Direcció General de Contractació Publica, Generalitat de Catalunya.
d) Millora: instal·lació solar fotovoltaica, fins a 25 punts
Per la correcta conservació del patrimoni i garantir la conservació dels objectes trobats al jaciment
arqueològic, és requisit indispensable un sistema de climatització, per mantenir el nivell de
temperatura i humitat estable. Per garantir aquesta conservació ha d’estar en funcionament 24 hores
al dia. Per aquest motiu existeixen unes necessitats elèctriques previstes al projecte executiu de
60kw. Per mantenir un equilibri entre el consum elèctric i la preservació del medi ambient, mantenint
baixes emissions de carboni, es presenta com a millora la instal·lació de plaques solars
fotovoltaiques.
Descripció
No realització millora
Realització millora

Puntuació
0 punts
25 punts

Per afavorir la correcta valoració econòmica i tècnica de la millora, s’adjunta en aquest procediment el
projecte executiu anomenat “Projecte d’instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa per
autoconsum de 20kW sobre coberta del centre d’interpretació del Camp de les Lloses a Tona.”

Vist el resultat de les ofertes i prèviament a la quantificació de la puntuació a assignar per
cada apartat, s’analitza si hi ha alguna oferta incursa en presumpció de baixa anormal o
desproporcionada d’acord amb els criteris definits a la clàusula 20 del plec de clàusules
administratives particulars.
Dels càlculs realitzats es conclou que l’oferta presentada per Certis Obres i Serveis, SAU,
està incursa en presumpció de baixa anormal o desproporcionada.
Es proposa requerir a l’empresa Certis Obres i Serveis, SAU, per tal que, amb la seva
conformitat, presenti el més aviat possible la justificació i desglossi de forma detallada i
raonada el baix nivell de preus, dels costos i altres paràmetres en base als quals s’ha definit
la anormalitat de l’oferta, mitjançant la presentació de la informació i documentació que
estimi pertinent a aquests efectes.
Un cop efectuat l’informe tècnic corresponent a la valoració de l’oferta que està incursa en
presumpció de baixa anormal o desproporcionada, es remetrà a la Mesa de Contractació per
tal que, juntament amb la valoració de la resta d’apartats corresponents als criteris
avaluables objectivament, es procedeixi a efectuar la puntuació definitiva i la proposta
d’adjudicació.
Perquè en quedi constància del que s’ha tractat s’aixeca aquesta acta, que signen les
persones relacionades a l’encapçalament.

El president,

Les vocals,

La secretària

