ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT REUNIDA PER A
LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE LA LICITACIÓ:
Execució de les obres de millora local. Túnels. Millora de la seguretat dels túnels de
Parpers. Carretera C-60. PK 5+740 al 7+750. Fase 3. Tram: Argentona - la Roca del Vallès.
Clau: MB-06015.F3

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 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 amb l’anunci publicat en
el perfil d’Infraestructures.cat, i atès l’informe de la Comissió tècnica que s’adjunta, aquesta
Mesa eleva al Consell d'Administració d'Infraestructures.cat:
Primer.- La proposta de considerar desproporcionades o anormals, atenent als criteris
establerts al plec de bases de la licitació, les ofertes presentades per:
o
o
o

Copcisa, SA
Acsa, Obras e Infraestructuras, SA & Sorigué Acsa Conservación de
Infraestructuras, SAU (UTE)
Cobra, Instalaciones y Servicios, SA

Segon,- La proposta d’adjudicació Constructora de Calaf, SAU, en la seva oferta base, amb un
termini de 6 mesos.

Barcelona, 21 de juny de 2016

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LES OFERTES ECONÒMIQUES
PRESENTADES A LA LICITACIÓ:
Execució de les obres de millora local. Túnels. Millora de la seguretat dels túnels de
Parpers. Carretera C-60. PK 5+740 al 7+750. Fase 3. Tram: Argentona - la Roca del Vallès.
Clau: MB-06015.F3

Reunida la Comissió Tècnica formada per:
PRESIDENT: Sr. Emilio Martínez Lozano, gerent de la Gerència d’Obres de Carreteres
VOCAL: Sr. Miguel Ortiz Moreno, tècnic de la Gerència d’Obres de Carreteres
Un cop analitzades les ofertes econòmiques presentades pels licitadors admesos a la licitació,
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. 3 es presenta el resultat de l’obertura de les diferents ofertes econòmiques de
les empreses admeses realitzada per la Mesa de Contractació.
El Departament de Planificació i Programació Operativa ha homogeneïtzat les ofertes
admeses en el sentit d'esmenar eventuals diferències en la confecció dels pressupostos
respecte a l'establert en el Plec de Bases fins obtenir els valors anomenats “Homogeneïtzat”
que figuren també en el quadre adjunt núm. 3.
L'oferta de Copcisa, SA segons el que disposa la clàusula 7 del Plec de Bases de la licitació,
n'ha resultat presumptament desproporcionada o anormal.
En data 8 de juny de 2016 Infraestructures.cat va sol·licitar a Copcisa, SA que presentés per
escrit les informacions i/o justificacions que considerés oportunes en relació als diferents
components de la seva oferta.
Dins el termini atorgat, Copcisa, SA ha lliurat un document en el qual justifica al seu parer
l'oferta econòmica presentada.
D’acord amb l’informe de la gerència que s’adjunta, s’han estudiat els punts que desenvolupa
Copcisa, SA en el seu escrit, en el qual argumentava que el preu ofertat és de mercat. Un cop
analitzades les argumentacions aportades no es justifica la baixa realitzada, ja que cap dels
arguments representa un avantatge de tipus tècnic, organitzatiu i econòmic sobre la resta de
licitadors.
Els arguments exposats no representen cap diferència qualitativa suficient ni en tamany
d'empresa, ni en proximitat, ni en mitjans materials i humans que destaquin o es diferenciïn
sobre la resta de licitadors.
És per això que es proposa a la Mesa de Contractació considerar l'oferta presentada per
Copcisa, SA incursa en baixa desproporcionada.
L'oferta d’Acsa, Obras e Infraestructuras, SA & Sorigué Acsa Conservación de
Infraestructuras, SAU (UTE) segons el que disposa la clàusula 7 del Plec de Bases de la
licitació, n'ha resultat presumptament desproporcionada o anormal.

En data 8 de juny de 2016 Infraestructures.cat va sol·licitar a Acsa, Obras e Infraestructuras,
SA & Sorigué Acsa Conservación de Infraestructuras, SAU (UTE) que presentés per escrit les
informacions i/o justificacions que considerés oportunes en relació als diferents components
de la seva oferta.
Dins el termini atorgat, Acsa, Obras e Infraestructuras, SA & Sorigué Acsa Conservación de
Infraestructuras, SAU (UTE) ha lliurat un document en el qual justifica al seu parer l'oferta
econòmica presentada.
D’acord amb l’informe de la gerència que s’adjunta, s’han estudiat els punts que desenvolupa
Acsa, Obras e Infraestructuras, SA & Sorigué Acsa Conservación de Infraestructuras, SAU
(UTE) en el seu escrit, en el qual argumentava que el preu ofertat és de mercat. Un cop
analitzades les argumentacions aportades no es justifica la baixa realitzada, ja que cap dels
arguments representa un avantatge de tipus tècnic, organitzatiu i econòmic sobre la resta de
licitadors.
Els arguments exposats no representen cap diferència qualitativa suficient ni en tamany
d'empresa, ni en proximitat, ni en mitjans materials i humans que destaquin o es diferenciïn
sobre la resta de licitadors.
És per això que es proposa a la Mesa de Contractació considerar l'oferta presentada per Acsa,
Obras e Infraestructuras, SA & Sorigué Acsa Conservación de Infraestructuras, SAU (UTE)
incursa en baixa desproporcionada.
L'oferta de Cobra, Instalaciones y Servicios, SA segons el que disposa la clàusula 7 del Plec
de Bases de la licitació, n'ha resultat presumptament desproporcionada o anormal.
En data 8 de juny de 2016 Infraestructures.cat va sol·licitar a Cobra, Instalaciones y Servicios,
SA que presentés per escrit les informacions i/o justificacions que considerés oportunes en
relació als diferents components de la seva oferta.
Dins el termini atorgat, Cobra, Instalaciones y Servicios, SA ha lliurat un document en el qual
justifica al seu parer l'oferta econòmica presentada.
D’acord amb l’informe de la gerència que s’adjunta, s’han estudiat els punts que desenvolupa
Cobra, Instalaciones y Servicios, SA en el seu escrit, en el qual argumentava que el preu
ofertat és de mercat. Un cop analitzades les argumentacions aportades no es justifica la baixa
realitzada, ja que cap dels arguments representa un avantatge de tipus tècnic, organitzatiu i
econòmic sobre la resta de licitadors.
Els arguments exposats no representen cap diferència qualitativa suficient ni en tamany
d'empresa, ni en proximitat, ni en mitjans materials i humans que destaquin o es diferenciïn
sobre la resta de licitadors.
És per això que els sotasignats proposen a la Mesa de Contractació considerar l'oferta
presentada per Cobra, Instalaciones y Servicios, SA incursa en baixa desproporcionada.
En el quadre núm. 4 s’ha calculat la puntuació total de les ofertes, incorporant la valoració de
l’oferta tècnica segons l’acord de la Mesa de Contractació de data 6 de juny de 2016 i afegint la

puntuació de l’oferta econòmica, calculada de forma automàtica d’acord a l’annex 7A del Plec
de Bases.
Seguint les pautes marcades en els annexes 7A i 7B del Plec de Bases (Quadre núm. 4),
resulta com a millor oferta, l’oferta base de Constructora de Calaf, SAU, amb 100,00 punts,
seguida:
- de l'oferta base de Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales, SL amb 88,43 punts
D'acord amb allò abans esmentat, es proposa com a adjudicatària l'oferta base de Constructora
de Calaf, SAU, per un import de SIS-CENTS TRENTA-NOU MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SIS
EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS IVA NO INCLÒS (639.886,75 Euros) i un termini de 6
mesos.
Cas que el Consell d'Administració no ho consideri oportú es proposa com alternativa l'oferta
següent:
- Oferta base de Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales, SL per un import de SETCENTS VINT-I-NOU MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS
CÈNTIMS IVA NO INCLÒS (729.256,36 EUROS) i un termini de 6 mesos.

Barcelona, 21 de juny de 2016

QUADRE NÚM. 3
Infraestructures.cat

Analitzats els pressupostos base amb el programa TCQ-ofertes i homogeneïtzades les partides alçades a justificar, amidaments i aplicació coeficients d'ajust en quant a la proposta econòmica
ofertada, les ofertes queden homogeneïtzades d'acord amb el quadre següent:

Execució de les obres de millora local. Túnels. Millora de la seguretat dels túnels de Parpers. Carretera C-60. PK 5+740 al 7+750. Fase 3. Tram: Argentona - la Roca del Vallès. Clau:
MB-06015.F3
Empresa
(*) Copcisa, SA
(*) Acsa, Obras e Infraestructuras, SA & Sorigué Acsa Conservación de Infraestructuras,
SAU (UTE)
(*) Cobra, Instalaciones y Servicios, SA
Constructora de Calaf, SAU
Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales, SL
Termini indicatiu: 6,00 mesos
Pressupost Licitació (IVA no inclòs): 732.940,13 euros
Baixa Mitjana (BM): 12,50%
Desviació Estàndard (σ): 6,32
Límit superior: 18.82
Límit inferior: 6.19
(**) Compleix │BOi - BM│≤ σ
Criteris càlcul oferta desproporcionada o anormal:
n’ = 003
Baixa referència (BR): No aplica
Baixa presumptament desproporcionada BOi > BM + 2
(*) Oferta presumptament desproporcionada.

Termini
5 mesos
6 mesos

Cost
594.491,07
621.313,35

Homogeneïtzat
594.491,07
621.313,35

5 mesos
6 mesos
6 mesos

621.577,76
639.636,87
729.256,36

621.577,76
639.886,75
729.256,36

Baixa (BOi)
18,89
15,23

Compleix (**)
No
Sí

15,19
12,70
0,50

Sí
Sí
No

QUADRE NÚM.4

Valoració i ponderació de les ofertes per a la licitació de Obra

1 Oferta econòmica [0-100,00]
1.1 Oferta econòmica [0-100,00]
2 Oferta tècnica [0-100,00]
Puntuació tècnica [0,00-100,00]
Valoració tècnica [0,00-100,00] Mín. 60,00
2.1 Programa de treballs i memòria constructiva [0-58,00]
2.1.1 Pla de treballs [0-20,00]
2.1.2 Memòria descriptiva del proces d'execució [0-15,00]
2.1.3 Estructura organitzativa de l'equip humà destinat a l'obra [0-10,00]
2.1.4 Qualitat de les propostes d'execució [0-5,00]
2.1.5 Disponibilitat de préstec i/o abocadors autoritzats [0-4,00]
2.1.6 Disponibilitat en la proximitat a l'obra de recursos propis [0-4,00]
2.2 Pla assegurament qualitat i medi ambient [0-17,00]
2.2.1 Propostes de mesures de gestió de productes [0-9,00]
2.2.2 Execució obra realitzada en marc de gestió qualitat i medi ambient [0-8,00]
2.3 Memòria de seguretat i salut [0-14,00]
2.3.1 Sistema de gestió [0-5,00]
2.3.2 Revisió de l'estudi de seguretat i salut [0-3,00]
2.3.3 Anàlisi de les possibles situacions d'emergència [0-3,00]
2.3.4 Sistemes de participació [0-3,00]
2.4 Inversió programa mediambiental [0-7,00]
2.4.1 Inversions en costos indirectes destinats a mesures correctores [0-7,00]
2.5 Aportacions de millores tecnòlogiques [0-4,00]
TOTAL PUNTUACIÓ(0,50*PE+0,50*PT)

10/06/2016

Constructora de Calaf, SAU

Comsa Instalaciones y Sistemas
Industriales, SL

VARIANT/CONTRACTISTA

Execució de les obres de millora local. Túnels. Millora de la seguretat dels túnels de Parpers. Carretera C-60. PK
5+740 al 7+750. Fase 3. Tram: Argentona - la Roca del Vallès. Clau: MB-06015.F3
CLAU LICITACIÓ: CT1068531
Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 732.940,13€
Adjudicatari: Constructora de Calaf, SAU Variant: Base
Import ofertat (IVA no inclòs): 639.886,75€
Baixa: 12,70%

Base

Base

100
100
100
100
79
44
18
10
10
5
0
1
15,5
8
7,5
12
4,5
2,5
2,5
2,5
6,5
6,5
1

81,86
81,86
95
95
74
39
18
9
10
0
0
2
15,5
8
7,5
12
4,5
2,5
2,5
2,5
6,5
6,5
1

100

88,43

