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Informe tècnic de valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor
Nom del contracte: Obres d'urbanització del carrer Abat Marcet
Núm. exp.: 119/2021 (33030/2021)
Data d’aprovació de l’expedient de contractació: 29
(DEC/4412/2021)
Procediment: Obert

de
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de

2021

1. Relació d’empreses que han presentat ofertes
Ordre de presentació

Nom empresa

1

ASFALTOS BARCINO SL

2

CONSTRUCCIONES FERTRES SL

3

VORACYS SL

4

CATALANA DE INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ 3 SL

2. Criteris d’adjudicació establerts al plec de clàusules administratives particulars
Criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor: fins a 25 punts.
1.1.- Desenvolupament del procés constructiu i d’execució de la obra, d’acord amb el projecte:
fins a 15 punts.
Es valorarà:

La idoneïtat de la proposta, d’acord al projecte.

L’adequació dels mitjans directes, indirectes i auxiliars al procés constructiu proposat.

Tots aquells aspectes que poden incidir en el disseny del procés constructiu tals com la
mobilitat, usuaris, veïns, espais, accessos, etc...
1.2.- Justificació temporal del procés constructiu desenvolupat al punt anterior, identificant les
activitats que constitueixen el camí crític i acompanyant el diagrama de Gantt: fins a 10 punts.
La justificació dels criteris que depenen d’un judici de valor es definirà per escrit, en un màxim
de 5 fulls a doble cara (10 pàgines), de mida DIN-A4, amb mida de lletra mínima Arial 10 o
equivalent. Es podran aportar annexes, a banda dels 5 fulls anteriorment esmentats (5
pàgines), que únicament complementaran la informació de la proposta, com ara plànols i altra
documentació gràfica. En cas que es superi l’extensió màxima permesa, només seran objecte
de valoració els 5 primers fulls (10 pàgines).
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S’estableix un llindar mínim de 15 punts en l’avaluació dels criteris que depenen d’un judici de
valor. El no assoliment d’aquest llinar mínim per part del licitador comportarà la seva exclusió
en el procediment licitatori, per la qual cosa no passarà a la següent fase, d’acord amb allò
previst a l’art. 146.3 de la LCSP i l’art. 22.del RD 817/2009.3.
3. Anàlisi i valoració de les ofertes presentades
PLICA 1.- ASFALTOS BARCINO SL

2,5 PUNTS

1.1.- Desenvolupament del procés constructiu i d’execució de la obra, d’acord amb el projecte:
fins a 15 punts
La proposta efectuada per al procés constructiu i execució de la obra correspon a una altra
obra, pel que obté 0 punts.
1.2.- Justificació temporal del procés constructiu desenvolupat al punt anterior, identificant les
activitats que constitueixen el camí crític i acompanyant el diagrama de Gantt: fins a 10 punts.
La justificació temporal exposada també correspon a una altre obra, malgrat que el diagrama
de Gantt aportat si correspon a les obres de reurbanització del carrer Abat Marcet. No obstant,
aquest no aporta cap justificació del desenvolupament de la obra, pel que es considera una
proposta insuficient, i obté 2,5 punts.

PLICA 2.- CONSTRUCCIONES FERTRES SL

25 PUNTS

1.- Desenvolupament del procés constructiu i d’execució de la obra, d’acord amb el projecte:
fins a 15 punt.
Proposa una correcta execució de les obres en 4 fases, ben justificada. Descriu de manera
detallada el procés constructiu d’acord al projecte, Aquest, mostra una descripció de cada un
dels capítols principals de la obra.
Adjunta llistat del personal tècnic a disposició de la obra, indicant-ne dedicació i experiència,
així com llistat de part del personal operari, empreses subministradores
i feines a
subcontractar.
Aporta estudi dels principals condicionants de l’espai on s’actua i les seves afectacions, que es
considera adequat: servei de transport públic i escombraries, càrrega i descàrrega, servei de
correus, aparcament, mobiliari urbà i arbrat. Preveu l’estudi dels recorreguts pel que fa a la
maquinària, transports i treballadors. Preveu una correcta implantació en obra.
Es considera una molt bona proposta pel que obté 15 punts.
1.2.- Justificació temporal del procés constructiu desenvolupat al punt anterior, identificant les
activitats que constitueixen el camí crític i acompanyant el diagrama de Gantt: fins a 10 punts.
Aporta justificació temporal de la proposta d’execució indicada al punt anterior en 4 fases, molt
ben detallada complementant la proposta del punt anterior, i n’aporta el diagrama de Gantt
corresponent, indicant i justificant el camí crític.
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Es considera una proposta molt adequada d’acord al procés d’execució aportat, obté 10 punts.
PLICA 3.- VORACYS SL

21,25 PUNTS

1.- Desenvolupament del procés constructiu i d’execució de la obra, d’acord amb el projecte:
fins a 15 punt.
Presenta una descripció adequada de l’àmbit de la obra i exposa breument els principals
condicionants de la mateixa. Aporta proposta d’execució de les obres, ben detallada i
justificada, segons projecte, així com la implantació de la mateixa (únicament zona acopi).
Exposa descripció del procés constructiu per a cada una de les fases molt ben detallat i
adequat que denota un bon estudi del projecte.
No aporta llistat detallat dels equips i mitjans a disposició de les obres.
Es considera una molt bona proposta que s’adequa al projecte però en la qual manca
informació bàsica (mitjans), pel que obté 11,25 punts.
1.2.- Justificació temporal del procés constructiu desenvolupat al punt anterior, identificant les
activitats que constitueixen el camí crític i acompanyant el diagrama de Gantt: fins a 10 punts.
Aporta diagrama de Gantt complert i adequat, d’acord a la planificació proposada en 4 fases,
segons projecte, i indica i justifica el camí crític, Es considera una bona proposta d’acord a la
proposta efectuada, 10 punts.

PLICA 4.- CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ 3 SL

25 PUNTS

1.- Desenvolupament del procés constructiu i d’execució de la obra, d’acord amb el projecte:
fins a 15 punt.
Presenta adequat estudi del projecte i les seves mancances/necessitats. Aporta també llistat
dels condicionants de les obres derivat d’una bona inspecció del terreny on s’ubicarà la obra, i
les seves afectacions: mobilitat, delimitació de l’àmbit de la obra, serveis afectats, accessos,
tancats de parcel·la.
Aporta una breu descripció del procés constructiu segons els capítols de projecte, sense oferir
cap proposta de planificació al respecte, justificant adequadament la de projecte.
Adjunta llistat molt detallat dels equips i mitjans a disposició de les obres.
Es considera una proposta molt bona, pel que obté, 15 punts.
1.2.- Justificació temporal del procés constructiu desenvolupat al punt anterior, identificant les
activitats que constitueixen el camí crític i acompanyant el diagrama de Gantt: fins a 10 punts.
Aporta diagrama de Gantt molt detallat d’acord al procés exposat anteriorment, incloent el camí
crític. Es considera una molt bona proposta i obté 10punts.
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4. Quadre de puntuacions

Criteris avaluables mitjançant fórmules
Puntuació
criteri 1.1.

Puntuació
criteri 1.2.

Plica

Empresa

Puntuació total

1

ASFALTOS BARCINO SL

0

2,5

2,5

2

CONSTRUCCIONES FERTRES SL

15

10

25

3

VORACYS SL

11,25

10

21,25

4

CATALANA DE INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ 3
SL

15

10

25

D’acord a la clàusula 2 del Plec de Condicions Administratives, en el que s’estableix un llindar
mínim de 15 punts en l’avaluació dels criteris que depenen d’un judici de valor, el quadre de
puntuacions en ordre decreixent i excloent aquelles empreses que no han superat el llindar
mínim establert és:

Criteris avaluables mitjançant fórmules
Puntuació
criteri 1.1.

Puntuació
criteri 1.2.

Plica

Empresa

2

CONSTRUCCIONES FERTRES SL

15

10

25

4

CATALANA DE INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ 3
SL

15

10

25

3

VORACYS SL

11,25

10

21,25

F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A

Puntuació total

F_GRPFIRMA_CAPS

Vist i plau,
F_GRPFIRMA_DIRECTORS/ES
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