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En la licitació de les Obres de reparació, conservació i manteniment en els edificis de 
Mercabarna al recinte de la Zona Franca i Mercabarna flor a Sant Boi de Llobregat s’han 
presentat un total de 7 empreses: 
 

- UTE VORACYS - M.C.U.P. (MOLINS CONSTRUCCIÓN URBANÍSTICA Y PROYECTOS) 
- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 
- CONSTRUCCIONES PÉREZ VILLORA, S.A. 
- REHAC, S.A. 
- VOPI 4, S.A. 
- IMESAPI, S.A. 
- UTE EMTE SERVICE - ELSAMEX 

 
D’aquestes 7 empreses, totes han aportat tota la documentació requerida. 
 
Es passa a continuació a fer la valoració tècnica, els criteris de la mateixa estan recollits en 
l’annex 4 del Plec Administratiu. 

 
a) MILLORA DE TEMPS DE RESPOSTA EN CAS D’URGÈNCIA 

Fins a 16 punts 

Es valorarà la proposta que, convenientment justificada, millori el temps de resposta 
d’assistència des del moment que es produeixi l’avís, respecte al previst en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

( Tp / ΣTc ) x 16  
 
Tp = percentatge de millora del temps que es proposa  
ΣTc = suma de tots els percentatges de millora que proposen tots els candidats.. 

 El no compliment dels temps proposats podrà ser causa de rescissió de contracte. 

 

% millora de 
temps PUNTS 

UTE VORACYS - M.C.U.P. 600 3,06 
COBRA 400 2,04 
PÉREZ VILLORA 133 0,68 
REHACSA 400 2,04 
VOPI 4 1200 6,13 
IMESAPI 200 1,02 
UTE EMTE - ELSAMEX 200 1,02 

 

b) MITJANS DESTINATS 
Fins a 12 punts 
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Es valorarà el quadre tècnic i el personal assignat a l’obra, tenint en compte la seva 
qualificació i experiència professional, així com la quantitat de recursos destinats a 
l’obra. També es ponderarà la flota de vehicles, maquinaria actual i mitjans auxiliars 
adscrits al contracte. 

S’atorgarà una puntuació de fins a 6 punts a l’empresa que presenti la millor proposta 
d’assignació de personal, maquinaria i medis auxiliars (6 punts = Molt bé, 3 punts = Bé, 0 
punts = Suficient, mínim exigit en el plec de condicions). 

Per cada obra o contracte de característiques similar es sumarà 1 punt, fins a un total de 
6 punts. 

- UTE VORACYS - M.C.U.P.: Presenta un equip de treball complert (quadre tècnic, 
encarregat i operaris) i relació de vehicles, maquinària i mitjans auxiliars adscrits als 
manteniments. Valoració 5 punts. 

- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.: Presenta un equip de treball que inclou 
quadre tècnic i encarregat; no detalla els operaris assignats a l’obra. Relació de 
vehicles i maquinària correcte; no indica mitjans auxiliars adscrits als manteniments. 
Valoració 2 punts. 

- CONSTRUCCIONES PÉREZ VILLORA, S.A.: Presenta un equip de treball complert i 
detallat (quadre tècnic, encarregat i operaris) i una relació detallada de vehicles, 
maquinària i mitjans auxiliars adscrits als manteniments. Valoració 6 punts + 6 punts 
obres similars = Total 12 punts. 

- REHAC, S.A.: Presenta un equip de treball complert (quadre tècnic, encarregat i 
operaris) i relació de vehicles, maquinària i mitjans auxiliars adscrits als 
manteniments. Valoració 5 punts + 6 punts obres similars = Total 11 punts. 

- VOPI 4, S.A.: Presenta un equip de treball complert i detallat (quadre tècnic, 
encarregat i operaris) i una relació detallada de vehicles, maquinària i mitjans 
auxiliars adscrits als manteniments. Valoració 6 punts + 6 punts obres similars = 
Total 12 punts. 

- IMESAPI, S.A.: Presenta un equip de treball que inclou quadre tècnic i encarregat; no 
detalla els operaris assignats a l’obra. Relació incomplerta de vehicles, maquinària i 
mitjans auxiliars adscrits als manteniments. Valoració 0 punts + 6 punts obres 
similars = Total 6 punts. 

- UTE EMTE SERVICE – ELSAMEX: Presenta un equip de treball complert (quadre 
tècnic, encarregat i operaris). Relació de vehicles i maquinària correcte; no indica 
mitjans auxiliars adscrits als manteniments. Valoració 3 punts + 6 punts obres 
similars = Total 9 punts. 
 

c) MILLORES PER OPTIMITZACIÓ DEL RENDIMENT 
Fins a 4 punts 

Proposta de millores organitzativa per optimització de rendiments en l’execució dels 
treballs, amb l’objectiu de reduir costos. 

- UTE VORACYS - M.C.U.P.: Presenta mesures genèriques de rendiment. Valoració 1 
punt. 



 

 
4 

- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.: Presenta mesures genèriques de 
rendiment i millores tecnològiques (GPS i software GMAO). Valoració 2 punts. 

- CONSTRUCCIONES PÉREZ VILLORA, S.A.: Presenta millores bàsiques de rendiment i 
en material i eines, així com protocols de treball. Valoració 3 punts. 

- REHAC, S.A.: Presenta millores bàsiques de rendiment, la implantació d’una OT i una 
nova proposta organitzativa. Valoració 3 punts. 

- VOPI 4, S.A.: Presenta millores tecnològiques, organitzatives, de gestió per 
quadrants i de planificació, així com de personal. Valoració 4 punts. 

- IMESAPI, S.A.: Presenta mesures genèriques de rendiment i mesures de control de 
productivitat. Valoració 2 punts. 

- UTE EMTE SERVICE – ELSAMEX: Presenta millores tecnològiques (sistema de gestió 
informatitzada) i un sistema de gestió de materials i recanvis. Valoració 3 punts. 
 

d) MILLORES EN L’EXECUCIÓ 
Fins a 4 punts 

Millores sense càrrec directament relacionades amb l’execució de les obres. 

- UTE VORACYS - M.C.U.P.: Proposa un paquet de millores amb reducció de cost i de 
gestió de la qualitat. Valoració 2 punts. 

- COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.: Proposa millores de personal, horàries, 
tecnològiques i de millora de qualitat. Valoració 3 punts. 

- CONSTRUCCIONES PÉREZ VILLORA, S.A.: Proposa un paquet de millores en materials 
i execució dels treballs. Valoració 1 punts. 

- REHAC, S.A.: Proposa un paquet de millores en inspeccions, reportatges, inventari i 
seguiment, així com millores per disminuir els nivells de pols i soroll i per facilitar la 
mobilitat i de senyalització. Valoració 4 punts. 

- VOPI 4, S.A.: Proposa millores de personal, tecnològiques i de control econòmic. 
Valoració 3 punts. 

- IMESAPI, S.A.: Proposa millores de personal, horàries i de millora dels mitjans 
emprats. Valoració 2 punts. 

- UTE EMTE SERVICE – ELSAMEX: Proposa una bossa de 150 hores d’oficials de 1ª 
sense càrrec per Mercabarna. Valoració 1 punt. 

 
e) SENSIBILITAT MEDIAMBIENTAL 

Fins a 2 punts 

Aplicació de criteris sostenibles en la gestió de les obres. 

La majoria de les empreses presenten certificacions i fan propostes amb un 
plantejament similar amb millores del pla de gestió ambiental: COBRA INSTALACIONES Y 
SERVICIOS, S.A., CONSTRUCCIONES PÉREZ VILLORA, S.A., REHAC, S.A., VOPI 4, S.A., 
IMESAPI, S.A. i UTE EMTE SERVICE – ELSAMEX (2 punts), excepte UTE VORACYS - 
M.C.U.P. que es valora con a suficient (1 punt). 
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RESUM PUNTUACIÓ 

S’adjunta a continuació quadre resum de les puntuacions obtingudes per cadascuna de 
les ofertes. 

 

 

PUNTS 
(a) 

PUNTS 
(b) 

PUNTS 
(c) 

PUNTS 
(d) 

PUNTS 
(e) 

PUNTS 
(Total) 

UTE VORACYS - M.C.U.P. 3,06 5 1 2 1 12,06 
COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 2,04 2 2 3 2 11,04 
CONSTRUCCIONES PÉREZ VILLORA, S.A. 0,68 12 3 1 2 18,68 
REHAC, S.A. 2,04 11 3 4 2 22,04 
VOPI 4, S.A. 6,13 12 4 3 2 27,13 
IMESAPI, S.A. 1,02 6 2 2 2 13,02 
UTE EMTE SERVICE – ELSAMEX 1,02 9 3 1 2 16,02 

 
 
f) OFERTA ECONÒMICA 

Puntuació màxima 75 punts 

Es valorarà amb un màxim de 75 punts l’oferta més econòmica. La resta d’ofertes es valoraran 
proporcionalment, segons la ponderació obtinguda per l’aplicació de la següent fórmula: 

 
P = (Omin /Oi) x 75 
 
On: 
P = Puntuació ( 0 ≤ P ≤ 75) 
Oi = Oferta econòmica del licitador 
Omin = Oferta econòmica mínima presentada 
 

Les ofertes que estiguin per sota un 15% de la mitjana, podran ser considerades temeràries o 
desproporcionades. 
L’oferta econòmica de cadascuna de les empreses queda resumida a la següent taula: 
 

 RESUM 
UTE VORACYS - M.C.U.P. 498.361,60 € 
COBRA 584.796,19 € 
PÉREZ VILLORA 464.877,93 € 
REHAC, S.A. 469.974,81 € 
VOPI 4, S.A. 438.898,00 € 
IMESAPI 638.242,64 € 
UTE EMTE - ELSAMEX 579.062,20 € 

 
El pressupost màxim de licitació anyal és de 707.900,00 € (IVA exclòs), acomplint les set ofertes 
presentades aquest criteri. 
 
Els criteris de valoració econòmica estan recollits en l’Annex 4 del Plec Administratiu. 
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Es procedeix per tant a calcular la puntuació econòmica. Per poder establir si hi ha alguna 
oferta temerària o desproporcionada, realitzem la següent taula: 
 

 RESUM 

 Preu licitació % baixa 
UTE VORACYS - M.C.U.P. 498.361,60 € -5,05 % 
COBRA 584.796,19 € 11,41 % 
PÉREZ VILLORA 464.877,93 € -11,43 % 
REHAC, S.A. 469.974,81 € -10,46 % 
VOPI 4, S.A. 438.898,00 € -16,38 % 
IMESAPI 638.242,64 € 21,60 % 
UTE EMTE - ELSAMEX 579.062,20 € 10,32 % 

   
MITJANA 524.887,62 €  

 
La oferta de l’empresa VOPI 4, S.A. és del 16,38% i per tant està per sota del 15% de la mitjana i 
es podria considerar com a oferta temerària. 
 
Conseqüentment, d’acord amb el que estableix l’ar. 152 del TRLCSP s’ha sol·licitat a l’empresa 
VOPI 4, S.A. una justificació de l'oferta econòmica de la licitació per tal de procedir a la seva 
revisió i comprovació. Comprovada i estudiada la justificació aportada tant a nivell de 
comparativa de preus de ma d’obra com a nivell de preus dels materials. D’acord amb la 
documentació aportada i a les comprovacions fetes, es considera que la oferta presentada per 
l’empresa VOPI 4, S.A. no és temerària i/o desproporcionada. 
 
Per portar a terme la valoració econòmica s’elabora la següent taula aplicant la fórmula ja 
explicada. 
 
La puntuació econòmica resta de la següent manera: 
 

 
OFERTES PUNTS (e) 

UTE VORACYS - M.C.U.P. 498.361,60 € 66 
COBRA 584.796,19 € 56 
PÉREZ VILLORA 464.877,93 € 71 
REHAC, S.A. 469.974,81 € 70 
VOPI 4, S.A. 438.898,00 € 75 
IMESAPI 638.242,64 € 52 
UTE EMTE - ELSAMEX 579.062,20 € 57 
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g) RESUM PUNTUACIÓ 
 

S’adjunta a continuació quadre resum de les puntuacions obtingudes per cadascuna de les 
ofertes. 

 

 
PUNTS 

(a) 
PUNTS 

(b) 
PUNTS 

(c) 
PUNTS 

(d) 
PUNTS 

(e) 
PUNTS 

(f) 
PUNTS 
(Total) 

UTE VORACYS - M.C.U.P. 3,06 5 1 2 1 66 78,06 
COBRA 2,04 2 2 3 2 56 67,04 
PÉREZ VILLORA 0,68 12 3 1 2 71 89,68 
REHAC, S.A. 2,04 11 3 4 2 70 92,04 
VOPI 4, S.A. 6,13 12 4 3 2 75 102,13 
IMESAPI 1,02 6 2 2 2 52 65,02 
UTE EMTE - ELSAMEX 1,02 9 3 1 2 57 73,02 
 

 
Conseqüentment, es proposa a l’empresa VOPI 4, S.A. amb 102,13 punts com a adjudicatària 
de les Obres de reparació, conservació, manteniment i millora de la urbanització (obra civil) al 
recinte de Mercabarna a la Zona Franca i Mercabarna Flor a Sant Boi de Llobregat, per un 
import anyal de 438.898,00 € (iva exclòs). 
 
Aquest import equival a un 38 % de reducció respecte el pressupost màxim de licitació anyal 
aprovat. 
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