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Informe relatiu al càlcul de puntuacions segons els criteris d’adjudicació del contracte
avaluables mitjançant fórmules
Licitació: Obres de Millora Puntual del Camí del Crist Treballador (fase2)
Criteris d’adjudicació establerts en el Plec de clàusules administratives particulars
Els criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica estan establerts en l’apartat J.B del
Quadre de característiques del Plec de Clàusules Administratives Particulars del Contracte:
B) Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 80 punts
B.1.- Oferta econòmica: fins a 20 punts.
S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts
corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida al
segon decimal:
Màxim de punts (20 punts) x (oferta més econòmica / oferta considerada)
B.2.- Ampliació del període de garantia: Fins a 20 punts.
El període de garantia mínim de les obres s’estableix un any.
S’atorgaran 5 punts per cada any de garantia de més que l’empresari ofereixi, fins a un
màxim de 4 anys de garantia afegida (5 anys de garantia total).
*L’ampliació del període de garantia s’acreditarà mitjançant declaració responsable de
l’empresari, que formarà part del contracte.
B.3. - Proposició de millores: fins a 40 punts
B.3.1. Execució d’una subbase de material seleccionat. Fins a 20 punts.
Aquesta millora inclou l’excavació de 20 cm de terres en tot l’àmbit del camí principal, el
transport i deposició controlada a dipòsit autoritzat, inclòs cànon, i l’estesa, compactació i
piconatge d’una subbase de material seleccionat, al 98% del PM.
El cost d’aquesta millora és de 23.201,33 €.
S’assignaran 20 punts si s’ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari.
B.3.2. Ampliació del gruix (fins a 2 cm) de la capa de paviment amb lligant termoplàstic a base
de resines naturals. Fins a 20 punts.
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Aquesta millora inclou l’ampliació del gruix (fins a 2 cm) de la capa de paviment amb lligant
aglomerant i termoplàstic obtingut de resines naturals renovables, granulometria D-10, estès i
compactat. Tipus ROGANATUR o similar.
El cost d’aquesta millora (per cm afegit) és de 11.679,09 € (23.358,18 € per a 2 cm).
S’assignaran 10 punts per cada cm d’ampliació de gruix que s’ofereixi, fins a un màxim de 20
punts.
Oferta i compromisos presentats per les empreses en el marc dels criteris que s’avaluen
mitjançant fórmules:
Empresa licitadora

ROGASA
CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SAU
CATALANA D´INVERSIÓ I
CONSTRUCCIÓ TRES, SL

B.2. Garantia afegida

B.3.1. Subbase
de material
seleccionat

B.3.2.
Ampliació gruix
paviment

248.297,84 €

4 anys

No

2 cm

243.413,64 €

4 anys

Sí

No

B.1. Oferta
econòmica

Puntuació que resulta de l’aplicació dels criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules:
Empresa licitadora

ROGASA
CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SAU
CATALANA D´INVERSIÓ I
CONSTRUCCIÓ TRES, SL

B.1

B.2

B.3.1

B.3.2

Total punts

19,61 20,00

0,00

20,00

59,61

20,00 20,00

20,00

0,00

60,00

Relació, per ordre decreixent, de les empreses licitadores segons la puntuació obtinguda:
Empresa licitadora

CATALANA D´INVERSIÓ I
CONSTRUCCIÓ TRES, SL
ROGASA
CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS, SAU
F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A

Criteris que depenen
d’un judici de valor

Criteris avaluables amb
fórmules

Puntuació total final

15,00

60,00

75,00

15,25

59,61

74,86

F_GRPFIRMA_TECN2

F_GRPFIRMA_CAPS
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