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En la licitació de les obres de reforma interior de les oficines de planta primera, carrer 
Longitudinal 6 de Mercabarna, denominat Food Trade Center, duta a terme mitjançant 
procediment negociat, s’han presentat un total de 6 empreses, que han aportat tota la 
documentació requerida. Aquestes han estat: 
 

- LLANAMAR 
- VOPI-4     
- SEROM       
- CONSTRUCCIONES TRADE  
- INCOFAMO     
- IMECSA     
 

 
 
L’oferta econòmica de cadascuna de les empreses queda resumida a la següent taula: 
 

 

PROJECTE 
LICITAT 

ANNEX TOTAL 

LLANAMAR 335.628,94 54.916,74 390.545,68 € 

VOPI-4 324.802,20 52.602,41 377.404,61 € 

SEROM 342.202,32 57.263,82 399.466,14 € 

CONSTRUCCIONES TRADE 295.424,46 62.747,02 (*) 358.171,48 € 

INCOFAMO 303.535,44 66.620,17 370.155,61 € 

IMECSA 322.868,84 52.171,85 375.040,69 € 

 
 
El pressupost màxim de licitació és de 386.669,29 € (IVA exclòs), i les set ofertes presentades 
acompleixen aquest criteri, pel que fa al projecte licitat.  
 
No obstant, s’ha demanat posteriorment la valoració addicional d’una relació d’unitats que 
conformen l’Annex de Protecció Contra Incendis, complementant les tasques previstes en el 
projecte inicial. 
 
(*) Posteriorment a la sol·licitud de valoració de l’Annex PCI , el Col·legi d’Arquitectes ha revisat 
el projecte i determina que cal esmenar algun aspecte d’aquest annex. La oferta de la empresa 
Construcciones Trade, inclou la valoració d’aquesta ampliació (el nou import d’aquest annex ha 
passat de 51.873,25€ a ser de 62.747,02€) 

 
Els criteris de valoració estan recollits en l’annex 5 del Plec Administratiu i s’aplicaran per 

valorar tant les ofertes corresponents al projecte licitat com a l’annex PCI. 

En primer lloc es procedeix a calcular la puntuació econòmica. 
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1. OFERTA ECONÒMICA ......................................................... Puntuació màxima 75 punts 

Per la valoració del preu s’aplicarà 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.  
 

Per poder establir si hi ha alguna oferta temerària o desproporcionada, realitzem la 
següent taula: 

 

 
RESUM 

 
Preu licitació % baixa 

LLANAMAR 390.545,68 € 3,19% 

VOPI-4 377.404,61 € -0,28% 

SEROM 399.466,14 € 5,55% 

CONSTRUCCIONES TRADE 358.171,48 € -5,36% 

INCOFAMO 370.155,61 € -2,20% 

IMECSA 375.040,69 € -0,90% 

   MITJANA 378.464,04 € 
  

Cap baixada està per sota del 15% de la mitjana, conseqüentment, i d’acord als criteris 
de valoració, no es descarta cap oferta per aquest motiu. 

 

Per portar a terme la valoració econòmica s’elabora la següent taula aplicant la fórmula 
ja explicada. 

 

La puntuació econòmica resta: 
 

 
OFERTES PUNTS(a) 

LLANAMAR 390.545,68 €  68,78  

VOPI-4 377.404,61 €  71,18  

SEROM 399.466,14 €  67,25  

CONSTRUCCIONES TRADE 358.171,48 €  75,00  

INCOFAMO 370.155,61 €  72,57  

IMECSA 375.040,69 €  71,63  

 
Es passa a continuació a fer la valoració tècnica.    
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2. MITJANS DESTINATS ................................................................. Puntuació màxima 8 punts 

Es valorarà la quantitat de recursos destinats a l’obra, així com el quadre tècnic i el 
personal assignat a l’obra. També es ponderarà la flota de vehicles, maquinaria actual i 
mitjans auxiliars adscrits al contracte.  

 

- LLANAMAR 
Presenta equip tècnic (cap de departament, cap d’obra i encarregat). No presenta 
currículums. Presenta descripció de maquinaria i mitjans auxiliars correctes. Valoració 2 
punts. 

- VOPI-4  
Presenta equip tècnic complert, amb identificació de funcions i organigrama. Presenta 
currículum  indicant experiència de cada tècnic. Presenta descripció de maquinaria i 
mitjans auxiliars correctes. Valoració 8 punts. 

- SEROM 
Presenta equip tècnic complert, amb organigrama. Dedicació del 20% del cap d’obra.. 
Presenta currículum  indicant experiència de cada tècnic. Presenta descripció de 
maquinaria i mitjans auxiliars correctes. Valoració 6 punts. 

- CONSTRUCCIONES TRADE 
Presenta equip tècnic complert, amb identificació de funcions i organigrama. Presenta 
currículum indicant experiència de cada tècnic. Presenta descripció de maquinaria i 
mitjans auxiliars correctes. Valoració 8 punts. 

- INCOFAMO  
Presenta equip tècnic complert, amb identificació de funcions i organigrama (el cap 
d’obra es el mateix que CONSTRUCCIONES TRADE). Presenta currículum indicant 
experiència de cada tècnic. Presenta descripció de maquinaria i mitjans auxiliars 
correctes. Valoració 8 punts. 

- IMECSA 
Presenta equip tècnic complert, amb identificació de funcions. Presenta currículum 
indicant experiència de cada tècnic. Presenta descripció de maquinaria i mitjans 
auxiliars. Presentació molt enfocada a les instal·lacions. Valoració 4 punts. 
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3. PROGRAMA I PROCÉS D’EXECUCIÓ  ..................................... Puntuació màxima 5 punts 

Es valorarà el programa de treball i la descripció detallada del procés d’execució.  

- LLANAMAR 
Presenta planificació de l’obra. No detalla execució de les instal·lacions. Termini 3.5 
mesos. Valoració 2 punts. 

- VOPI-4  
Presenta planificació detallada de l’obra. Es millora el termini d’execució, 
proposant  3 mesos. Inclou descripció detallada del procés d’execució. Valoració 5 
punts.  

- SEROM 
Presenta planificació esquemàtica de l’obra. No inclou descripció detallada del 
procés d’execució. Valoració 2 punts.       

- CONSTRUCCIONES TRADE 
Presenta planificació detallada de l’obra. Inclou descripció del procés d’execució. Es 
millora el termini d’execució, proposant 3 mesos. Valoració 5 punts 

- INCOFAMO  
Presenta planificació detallada de l’obra. Inclou descripció del procés d’execució. 
Termini 3.5 mesos. Presenta la mateixa planificació que CONSTRUCCIONES TRADE 
Valoració 3 punts.   

- IMECSA 
Presenta descripció del procés d’execució i planificació molt enfocada a 
instal·lacions i escassa en unitats d’obra. Termini 3.5 mesos. Valoració 2 punts. 

 
 

4. MILLORES EN L’EXECUCIÓ  ................................................... Puntuació màxima 5 punts 

Millores sense càrrec directament relacionades amb l’execució dels treballs. 

- LLANAMAR 
Proposa millores per reduir el impacte dels enderrocs i de l’obra. Valoració 2 punts 

- VOPI-4  
Proposa millores d’acondicionament de la façana en l’àmbit de l’actuació. Valoració 
3 punts.    

- SEROM 
Proposa millores de diferents tipus, poc substancials. Valoració 1 punts.   

- CONSTRUCCIONES TRADE  
Presenta diverses millores sense cost i una proposta addicional que consisteix en 
substituir els vinils previstos en projecte per persianes venecianes a l’interior de 
les mampares vidriades. Aquesta proposta esta valorada en 10.722,63€, però, en 
concepte de millora es dedueixen 4.997,60€, i queda reduïda a 5.725,03€ 
(suposant un suplement de preu sobre la oferta base de concurs). Valoració 4 
punts 

- INCOFAMO  
Presenta diverses millores valorades en 2.347,16€. Valoració 2 punts. 

- IMECSA 
Proposa millores de diferents tipus, poc substancials. Valoració 1 punts.  
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5. PROPOSTA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL ....................... Puntuació màxima 5 punts 

Es valorarà la proposta de Seguretat i Salut especifica per aquesta obra  

Es valoren les propostes de VOPI-4, CONSTRUCCIONES TRADE i INCOFAMO com a bones 
(5 punts), LLANAMAR, IMECSA com a suficient (2 punts) i SEROM  com escassa (1 punt) 
 

  

6. PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL ................................................. Puntuació màxima 2 punts 

Aplicació de criteris sostenibles en la gestió del servei. 

La majoria de les propostes fan un plantejament similar i bo del pla de gestió ambiental 
(2 punts), excepte LLANAMAR i SEROM que es valoren con suficients (1 punt) 
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7. RESUM PUNTUACIÓ 

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

 
 

 
PUNTS(1) PUNTS(2) PUNTS(3) PUNTS(4) PUNTS(5) PUNTS(6) PUNTS(T) 

LLANAMAR  66,69  2 2 2 2 1      77,78  

VOPI-4  69,02  8 5 3 4 2      93,18  

SEROM  65,21  6 2 1 1 1      78,25  

CONSTRUCCIONES TRADE  75,00  8 5 4 4 2      98,00  

INCOFAMO  70,37  8 3 2 4 2      91,57  

IMECSA  69,45  4 2 1 2 2      82,63  

 
 

Conseqüentment, es proposa a l’empresa CONSTRUCCIONES TRADE amb 98 punts com 
a adjudicatària de les obres de reforma interior de les oficines de planta primera, carrer 
Longitudinal 6 de Mercabarna (Food Trade Center). 
 
Es proposa l’adjudicació per un import total de 363.896,51 € (iva exclòs) que inclou la 
oferta base del projecte (295.424,46€), l’addicional de l’annex contraincencis esmenat  
(62.747,02€) i el suplement per col·locació de persianes venecianes (5.725,03€), tenint 
en compte que aquest import total segueix resultant inferior a la següent  oferta mes 
econòmica del concurs. 

 
Aquest import equival a un 5,89 % de reducció respecte el pressupost màxim de licitació 
aprovat, tot i tenint en compte que la oferta inclou l’annex PCI que no estava considerat 
inicialment i el suplement per persianes interiors. 

 


		2015-12-16T17:48:53+0100
	Juridic i Financer




