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VALORACIÓ DE LES OFERTES ECONOMIQUES PRESENTADES PELS LICITADORS
PER OPTA A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ I MANTENIMENT DE
CAMINS MUNICIPALS. Camí entre Les Masuques i Les Casetes de Cal LLopart
Relació d’empreses objecte de la valoració:

1
2

EXCAVACIONS CHE, S.L
VEGA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L

Per puntuar les diferents propostes s’ha seguit els criteris continguts al Plec de CONDICIONS
aprovades per l’ Ajuntament de Castellet i La Gornal. fixades en l’ Exp. 1379-0000003-2021
(X2021000741) on es fixa com a criteri de valoració de les ofertes:
Millora A. Repassada plataforma del camí d’accés a l’obra Màxim 10 punts
Consisteix en el condicionament i repassada del camí tram 3 de 305 ml, amb una amplada mitjana
de 3 metres, inclou esbrossada de marges i camí, l’anivellament de la plataforma amb material
propi del camí, neteja de guals de terres, executat amb retroexcavadora o anivelladora. I estesa de
5 cms de tot-ú artificial. Es valora aquesta millora en 752.60 € a PEM, basat en els preus i partides
de projecte. El contractista indicarà si ofereix o no aquesta millora.
Aquesta millora té una puntuació de 10 punts.
Millora B. Paviment de formigó HM-30 – m2 Màxim 50 punts

AJUNTAMENT DE CASTELLET I LA GORNAL
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

Consisteix en la formació de paviment de formigó, en el tram de camí identificat com a tram 2, amb
formigó HM-30 de 15 cm, escampat des de camió, amb estesa, vibratge manual, reglejat i juntes
de contracció asserrades, inclou part proporcional d’encofrats laterals i armat amb malla
electrosoldada. Es valora el m2 en 14,36 €/m2 € a PEM, basat ens els preus i partides de projecte.
S'estableix un mínim de 50 m2. El contractista indicarà els m2 que ofereix, per tal de valorar-ho.
L'empresa que ofereixi el major núm. de m2 obtindrà 50 punts i les altres ofertes es valoraran amb
la següent fórmula.
P = 10 + 40 x [ (C – X) / (CM – X )]
On
P és la puntuació de 0 a 50
C m2 de la millora de l'oferta que es calcula
CM m2 de la millora de l'oferta que ha presentat la major oferta
X és el valor mínim de m2 a ofertar
Millora C. Formació de cuneta de formigó – ml Màxim 40 punts
Consisteix en la formació de cuneta de formigó en el tram 2, la cuneta profunda triangular d'1,00 m
d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega
dels materials resultants. Es valora el ml en 9.38€/m2 a PEM, basat en els preus i partides de
projecte. S'estableix un mínim de 15 ml. El contractista indicarà els ml que ofereix, per tal de valorarho.
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L'empresa que ofereixi el major núm. de ml obtindrà 40 punts i les altres ofertes es valoraran amb la
següent fórmula.
P = 10 + 30 x [ (C – X) / (CM – X )]
On
P és la puntuació de 0 a 40
C m3 de la millora de l'oferta que es calcula
CM m3 de la millora de l'oferta que ha presentat la major oferta
X és el valor mínim de m3 a ofertar
En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, tindrà
preferència en l’adjudicació de contracte:
La proposició presentada per aquela empresa que, al venciment del termini de presentació
d’ofertes, tingui en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb discapacitat superior
al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les hagin empatat quan a
la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat
en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en l’adjudicació
del contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos
amb discapacitat en la seva plantilla.
Ofertes aportades per les diferents empreses avaluables de forma automàtica:

Millora A. Repassada plataforma del camí d’accés a l’obra Màxim 10 punts

OFERTA
1
2

EMPRESA
EXCAVACIONS CHE, S.L
VEGA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L

MILLORA
SI
SI

Puntuació
10
10

Millora B. Paviment de formigó HM-30 – m2 Màxim 50 punts

AJUNTAMENT DE CASTELLET I LA GORNAL
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OFERTA
1
2

EMPRESA
EXCAVACIONS CHE, S.L
VEGA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L

MILLORA
NO
SI

m2 ofertats
0
210

Puntuació
0,00
50,00

ml ofertats
0
70

Puntuació
0,00
40,00

Millora C. Formació de cuneta de formigó – ml Màxim 40 punts

OFERTA
1
2

EMPRESA
EXCAVACIONS CHE, S.L
VEGA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L

Resum de la puntuació global obtinguda:

MILLORA
NO
SI
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EMPRESA
Millora A Millora B Millora C Puntuació Total
EXCAVACIONS CHE, S.L
10
0,00
0,00
10,00
VEGA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.L
10
50,00
40,00
100,00

Vistes les ofertes presentades,
CONSTRUCCIONES I OBRAS, S.L.

l’oferta

més

avantatjosa

la

presentada

per

VEGA

Per a que consti als efectes oportuns emeto el present informe a Castellet i la Gornal, 19 de maig de
2021.
Mercè Villar Pausas
Arquitecte tècnic

AJUNTAMENT DE CASTELLET I LA GORNAL
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original.

es

