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GENERALITAT DE CATALUNYA

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ D’OFERTES

OBRES DE REPARACIONS PUNTUALS EN FAÇANES I COBERTES AL CC DE SANT

VICENÇ DELS HORTS
Exp. Núm.: BE-2022- 31

DADES LICITACIÓ:
Procediment de licitació
Import de sortida, IVA exclòs:

Obert
222.114,94 € (inclosos els 3.662,24 € d’impost sobre la
construcció i 549,33 € de taxa ajuntament)
46.664,14 €

IVA aplicable (21%)
Pressupost màxim de licitació,
IVA inclòs:
Termini d’execució:

268.759,08 €
5 mesos

Empreses presentades:

IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS SL
EDISSET OBRES I SERVEIS SL
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL
REHABILITACIONS I PAVIMENTS SL
B28 CONSTRUCCIONS SL

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÁTICAMENT (SOBRE B): la puntuació màxima serà de 100
punts.
Tots els criteris són quantificables automàticament, per la qual cosa tota l’oferta tècnica i econòmica
es presentarà en únic sobre (sobre B)

1.1.- OFERTA ECONÒMICA (fins a 60 punts)
S’atorgarà la màxima puntuació a l’oferta econòmica més baixa. La resta de propostes econòmiques
rebran una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més econòmica, d’acord amb el càlcul
següent:
Puntuació oferta a valorar =

Ov = OFERTA A VALORAR
Om= OFERTA MILLOR
Il = IMPORT LICITACIÓ
M = FACTOR DE MODULACIÓ, s’ha d’aplicar el valor 4
P = PUNTS CRITERI ECONOMIC
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1.2.- ESCURÇAMENT DE TERMINI I PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓ (fins a 23 punts)
A la proposta del termini d’escurçament màxim, fixat en ¼, se li adjudicaran 17 punts. Per a les
propostes d’execució de terminis inferiors s’adjudicaran els mateixos punts, però seran d’obligat
compliment. La resta de terminis proposats es calcularan en proporció, segons la formula:
Px = 4Pm ( T-Tx ) / T
Px és la puntuació de l’oferta x; Pm és la puntuació màxima; T és el termini de sortida ; Tx és el
termini de l’oferta
Es valorarà la presentació del programa de construcció mitjançant un gràfic de barres o equivalent,
que identifiqui els terminis i fases d’execució, els costos i la programació mensual de certificacions.
Aquest concepte es valorarà en 3 punts*. Es valorarà, també, acompanyar una memòria descriptiva
de la organització del procés d’execució amb una extensió màxima de tres foli, amb 3 punts*.

1.3- PLA DE CONTROL DE QUALITAT (fins a 17 punts)
Les empreses que presentin un pla de control de qualitat específic, amb les partides valorades i, a
més, assumeixin els controls que pugui demanar l’Administració fins un cost del 2% del pressupost
obtindran 17 punts.
La simple assumpció del compromís d’acceptar els controls fins un 2% del cost del pressupost es
puntuarà amb 14 punts.
Altrament, la presentació d’un pla de control de qualitat específic, però sense assumir expressament
la realització d’assaigs fins un cost del 2% del pressupost, es valorarà amb 7 punts.
A les empreses que presentin un control de qualitat genèric, sense assumir expressament el 2%, se
les assignarà 3 punts.
No es puntuarà, en aquest apartat, a les empreses que no aportin cap tipus de proposta.

* NOTA: La puntuació s’atorgarà pel fet de presentar marcada la casella del model d’oferta –annex 1conforme es presenta la documentació corresponent i adjuntar-la efectivament amb la informació
requerida. Cas que es marqui la casella de no presentació, no marcar-ne que sí es presenta o, havent
marcat que sí, no aportar la documentació amb la informació requerida, s’atorgarà 0 punts.

Ofertes anormalment baixes
Es considerarà una oferta incursa en presumpció d’anormalment baixa quan la proposició d’una
empresa licitadora estigui per sota de la mitjana aritmètica del percentatge de les baixes econòmiques
ofertades per les empreses licitadores en 10 punts.
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ASSIGNACIÓ DE PUNTUACIONS

1.1.- OFERTA ECONÒMICA (fins a 60 punts)
S’adjunta quadre amb l’oferta sense IVA, la baixa i la puntuació de cada empresa.

IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS SL

187.681,30 €

Proposta
econòmica
IVA exclòs
(inclòs taxes)
191.892,87 €

-13,61%

60,00

EDISSET OBRES I SERVEIS SL

202.729,61 €

206.941,18 €

-6,83%

58,98

IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL

203.251,43 €

207.463,00 €

-6,60%

58,95

REHABILITACIONS I PAVIMENTS SL

215.248,20 €

219.459,77 €

-1,20%

58,14

B28 CONSTRUCCIONS SL

202.825,07 €

207.036,64 €

-6,79%

58,98

Empresa

Import obres

Import licitació:

% Baixa

Puntuació
econòmica

222.114,94 €

* L’oferta econòmica de l’empresa IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL té un error de càlcul aritmètic
en l’import total. Va fer constar un import de 207.463,01 €, essent el correcte un cop fet el recàlcul el
que consta en el quadre.
En aplicació dels criteris d’adjudicació establerts en el plec de clàusules administratives particulars, es
fa constar que cap de les proposicions econòmiques presentades per les empreses licitadores conté
valors anormalment baixos.

1.2.- ESCURÇAMENT DE TERMINI I PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓ (fins a 23 punts)

- Escurçament de termini (fins a 17 punts)
Termini màxim: 5 mesos. Segons s’estableix en els criteris de puntuació, els escurçaments de
termini iguals o superiors a ¼ del total seran valorats amb el màxim de 17 punts. Aquest termini
se situa en 3,75 mesos.
Totes les empreses que fan aquesta oferta, de 3,75 mesos o inferior, IBERLAND INMUEBLES Y
REFORMAS SL, EDISSET OBRES I SERVEIS SL, B28 CONSTRUCCIONS SL, reben la
puntuació màxima de 17 punts.
L’empresa IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL presenta una oferta de 4,5 mesos. Donat que
presenta un menor escurçament del termini, rep una puntuació de 6,80 punts, en aplicació de la
fórmula corresponent dels criteris d’adjudicació.
L’empresa REHABILITACIONS I PAVIMENTS SL no presenta cap reducció de termini i per tant
rep la puntuació de 0,00 punts.
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- Programa de construcció (3 punts)
IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS SL, presenta un gràfic de barres que identifica els
terminis i fases d’execució, però tot i que presenta la programació mensual de certificacions, no
especifica els costos. Rep una puntuació de 0 punts.
EDISSET OBRES I SERVEIS SL, IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL, presenten un gràfic de
barres que identifica els terminis i fases d’execució, els costos i la programació mensual de
certificacions. Reben 3 punts en aquest apartat
REHABILITACIONS I PAVIMENTS SL no presenta cap programa de construcció. Rep 0 punts
en aquest apartat.
B28 CONSTRUCCIONS SL, presenta un gràfic de barres on els terminis d’execució de la
majoria de les partides no són tècnicament viables. Rep una puntuació de 0 punts.

- Memòria descriptiva (3 punts)
IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS SL, presenta una memòria amb una descripció de les
actuacions a realitzar, proposa una organització de l'obra, inclou la definició dels equips de treball
i els horaris laborals. Rep una puntuació de 3 punts.
EDISSET OBRES I SERVEIS SL, presenta una memòria amb una descripció de les actuacions a
realitzar, proposa una organització de l'obra, inclou la definició dels equips de treball i la
maquinària necessària. Rep una puntuació de 3 punts.
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL, presenta una memòria amb una descripció de les
actuacions a realitzar, però no proposa una organització de la implantació de l'obra. Rep una
puntuació de 0 punts.
REHABILITACIONS I PAVIMENTS SL, B28 CONSTRUCCIONS SL no presenten cap memòria
descriptiva de la organització del procés d’execució. Reben 0 punts en aquest apartat.

1.3.- Pla del control de qualitat (fins a 17 punts)
IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS SL, presenten un pla de control de qualitat basat en
inspeccions visuals però sense proves ni assajos, i presenten l’annex 1.1 signat amb el
compromís d’assumir els controls que pugui demanar l’Administració fins a un cost del 2% del
pressupost adjudicació. Rep una puntuació de 14 punts.
EDISSET OBRES I SERVEIS SL, B28 CONSTRUCCIONS SL, presenten un pla de control de
qualitat específic amb tots els requisits per ser valorat i presenten l’annex 1.1 signat amb el
compromís d’assumir els controls que pugui demanar l’Administració fins a un cost del 2% del
pressupost adjudicació. Reben una puntuació de 17 punts.
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL, només presenta l’annex 1.1 signat amb el compromís
d’assumir els controls que pugui demanar l’Administració fins a un cost del 2% del pressupost
adjudicació. Rep una puntuació de 14 punts.
REHABILITACIONS I PAVIMENTS SL, no presenta un pla de control de qualitat específic ni
presenta l’annex 1.1 signat amb el compromís d’assumir els controls que pugui demanar
l’Administració fins a un cost del 2% del pressupost adjudicació. Rep una puntuació de 0 punts.
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CARACTERÍSTIQUES DE L’OFERTA AMB MILLOR RELACIÓ QUALITAT-PREU
Nom de l’empresa:

EDISSET OBRES I SERVEIS, SL
202.729,61 €

Import obres, sense IVA

3.662,24 €

Impost sobre la construcció

549,33 €

Taxa ajuntament
Import sense IVA (amb impost sobre la construcció i taxa
ajuntament)
Import de l’IVA, al 21%

206.941,18 €

Import total, IVA inclòs

249.514,40 €

Termini d’execució:

3,75 mesos

Termini de garantia:

1 any des de la recepció de l’obra

42.573,22 €

Anna Clarimon i Alsina
Cap de la Secció de Suport Tècnic i Manteniment
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària

Vist i plau:

Francesc Molina i Núñez
Subdirector general d'Equipaments Cívics i Activitats
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
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ANNEX

CC SANT VICENÇ DELS HORTS
Obres de reparacions puntuals en façanes i cobertes al CC de Sant Vicenç dels Horts
Expedient de Contractació BE – 2022-31
QUADRE COMPARATIU DE PUNTUACIONS
EDISSET OBRES I
SERVEIS SL

IBERLAND INMUEBLES
Y REFORMAS SL

B28
CONSTRUCCIONS SL

IZER INGENIERIA Y
ECONOMIA SL

REHABILITACIONS I
PAVIMENTS SL

202.729,61 €

187.681,30 €

202.825,07 €

203.251,43 €

215.248,20 €

-6,963527%

-13,869483%

-6,919719%

-6,724054%

-1,218508%

3.662,24 €

3.662,24 €

3.662,24 €

3.662,24 €

3.662,24 €

549,33 €

549,33 €

549,33 €

549,33 €

549,33 €

206.941,18 €

191.892,87 €

207.036,64 €

207.463,00 €

219.459,77 €

-6,83%

-13,61%

-6,79%

-6,60%

-1,20%

58,98

60,00

58,98

58,95

58,14

3,75 mesos

3,75 mesos
112,5 dies naturals

3,75 mesos

4,5 mesos
135 dies naturals

sense omplenar

Escurçament........17 punts

17,00

17,00

17,00

6,80

0,00

Diagrama .............3 punts

3,00

0,00

0,00

3,00

0,00

1.1. - Proposta econòmica
Import de les obres:

217.903,37 €

Percetatge de baixa:

Taxa construccions

3.662,24 €

Taxa Ajuntament
Import de licitació:

549,33 €
222.114,94 €

Percetatge de baixa:

(Fins 60 punts)
1.2.-Escurçament de termini i programa de construcció
5 mesos

Memòria………….3 punts

(Fins 23 punts)

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

23,00

20,00

17,00

9,80

0,00

1.3. - Pla de control de qualitat
Específic + 2%............17 punts

17,00

2%................................14 punts

17,00
14,00

14,00

Específic.......................7 punts
Genèric.........................3 punts

(Fins 17 punts)

TOTAL PUNTUACIÓ
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17,00

14,00

17,00

14,00
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98,98

94,00

92,98
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