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INFORME CÀLCUL DE PUNTS AUTOMÀTICS I CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES:

21ju120-CPH21030002 CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DEL PAU1 I DEL PAU 2 SECTOR 1 DE LA MPGM DE CAN
BATLLÓ-MAGÒRIA (ZONA VERDA COMPRESA ENTRE LA GRAN VIA DE LES
CORTS CATALANES, EL CARRER AMADEU OLLER, EL CARRER CONSTITUCIÓ
I EL CARRER PARCERISA- FASE 1

Puntuació oferta econòmica
Segons Acta III de la Mesa de Contractació “Obertura Sobre 2B: Proposta que s’avalua en
base a criteris automàtics”, en data 27 de maig de 2021 es va procedir a l’acte d’obertura de les
proposicions dels licitadors econòmiques contingudes als sobres núm. 2B presentats pels
licitadors del procediment que ens ocupa.
Segons Acta IV de la Mesa de Contractació “Revisió sobres C i proposta que s’evalua en base
a criteris automàtics”, en data 27 de maig de 2021, i revisada l’oferta presentada per l’empresa
ROGASA, la Mesa de contractació constata que la discordança detectada és una simple errada
material fàcilment identificable, que no deixa dubtes de la voluntat real del licitador i que no
afecta el contingut de l’oferta. Ja que tant l’import net de l’oferta (IVA exclòs) com l’import d’IVA
són correctes en tots els apartats de l’oferta. Només és detecta una errada material a l’hora de
transcriure en un dels apartats de l’oferta la suma entre l’import net (que és correcte) i l’import
corresponent a l’IVA (que també és correcte). Per tots aquest motius, la Mesa de contractació,
per unanimitat, acorda: “ Acceptar la proposició presentada per l’empresa ROGASA”
Segons informe emès per aquesta Direcció de Serveis de Projectes i Obres en data 8 de juny
de 2021, per a la valoració de la possible existència d’ofertes presumptament anormals o
desproporcionades, va ser revisada la documentació inclosa als sobres 2B presentats pels
licitadors admesos a participar al procediment als únics efectes d’obtenir l’import de l’oferta
econòmica presentada per cada licitador per a l’anàlisi de les presumptes ofertes temeràries i
puntuació de l’oferta econòmica.
Segons els citat informe de data 8 de juny de 2021, l’empresa UTE SACYR-SCRINSER es
podia considerar com a presumptament anormal o desproporcionada, fet que es va posar en
coneixement de la Mesa de Contractació, als efectes escaients.
Segons la resolució de l’Òrgan de Contractació de data 29 de juny de 2021, l’empresa UTE
SACYR-SCRINSER ha estat exclosa del procediment de licitació al considerar-se que no es
justifica la presumpta anormalitat de l’oferta.
Es procedeix amb els anteriors antecedents al càlcul de la puntuació de l’oferta econòmica, en
aplicació del criteri de valoració establert –fórmula automàtica- a la clàusula 10 del PCAP.
S’obtenen els següents resultats:
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Puntuació altres criteris automàtics.
Es valoren les empreses licitadores admeses en el procediment d’acord amb la referida Acta III,
i la Resolució de l’Òrgan de contractació de data 29 de juny de 2021. Ha estat revisada la
documentació dels sobres 2B presentats pels licitadors als únics efectes de ratificar la
informació que reflecteix l’Acta III de la mesa en relació a aquests criteris. En aplicació de les
puntuacions establertes a la clàusula 10 del (PCAP), s’obtenen els següents resultats:
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Total puntuació criteris d’adjudicació avaluables automàticament.
S’han realitzat els càlculs per a les puntuacions de les ofertes econòmiques i dels altres criteris
automàtics, essent el total de punts dels criteris d’adjudicació avaluables automàticament el
següent:

Total puntuació:
Inclou la suma dels criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor: fins a 40 punts +
criteris d’adjudicació avaluables automàticament: fins a 60 punts
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Classificació de les ofertes:
Vist els apartats anteriors, per ordre decreixent de puntuació total, la classificació de les
empreses és la següent:

CONCLUSIÓ:
Per tot l’exposat, l’oferta presentada per l’empresa COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA,
SA, es considera amb la millor qualitat-preu, amb la qualificació total de 99,76 punts; fet que es
posa en coneixement de la Mesa de Contractació als efectes pertinents.

M. Dolors Febles Domènech
Directora Serveis Projectes i Obres
P.S. S’adjunta informe càlcul punts automàtics i classificació de les ofertes, realitzat per
l’empresa TEC-CUATRO, SA, de data 29/6/2021.

