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En la licitació de les obres de condicionament, reparació i millora de la urbanització (obra civil) 
per l’adequació al pla de mobilitat peatonal interior al recinte de Mercabarna, duta a terme 
mitjançant procediment negociat, s’han presentat un total de 7 empreses: 
 

- CONSTRUCCIONES ZETA-3 S.A. 
- AGUSTÍ Y MASOLIVER S.A. (AMSA) 
- OBRES I SERVEIS ROIG S.A. 
- ROMERO GAMERO S.A.U. (ROGASA) 
- VOPI 4 S.A. 
- EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L. 
- CONSTRUCCIONES TÉCNICO ESPECIALIZADAS S.A. (COTESA) 

 
D’aquestes 7 empreses, cinc (5) han aportat tota la documentació requerida. Aquestes han 
estat: 
 

- OBRES I SERVEIS ROIG S.A. 
- ROMERO GAMERO S.A.U. (ROGASA) 
- VOPI 4 S.A. 
- EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L. 
- CONSTRUCCIONES TÉCNICO ESPECIALIZADAS S.A. (COTESA) 

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

 
RESUM 

OBRES I SERVEIS ROIG S.A. 136.552,41 € 
ROMERO GAMERO S.A.U. (ROGASA) 125.553,03 € 
VOPI 4 S.A. 159.930,17 € 
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L. 155.093,15 € 
CONSTRUCCIONES TÉCNICO ESPECIALIZADAS S.A. (COTESA) 132.734,35 € 

 
 
El pressupost màxim de licitació és de 159.940,17 € (IVA exclòs), i les cinc ofertes presentades 
acompleixen aquest criteri. 
 
Els criteris d’adjudicació i negociació estan recollits en l’annex 5 del Plec Administratiu. 

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 

OBRES I SERVEIS ROIG S.A. 136.552,41 € -3,82% 
ROMERO GAMERO S.A.U. (ROGASA) 125.553,03 € -11,57% 
VOPI 4 S.A. 159.930,17 € 12,64% 
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L. 155.093,15 € 9,24% 
CONSTRUCCIONES TÉCNICO ESPECIALIZADAS S.A. 132.734,35 € -6,51% 

   MITJANA 141.972,22  € 
  

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) 

OBRES I SERVEIS ROIG S.A. 136.552,41 € 69 
ROMERO GAMERO S.A.U. (ROGASA) 125.553,03 € 75 
VOPI 4 S.A. 159.930,17 € 59 
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L. 155.093,15 € 61 
CONSTRUCCIONES TÉCNICO ESPECIALIZADAS S.A. 132.734,35 € 71 

 
Es passa a continuació a fer la valoració tècnica.  
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2. PROGRAMA I MILLORA DEL TERMINI D’EXECUCIÓ 
Puntuació màxima 7 punts 
Es valorarà la quantitat de recursos destinats a l’obra, així com el quadre tècnic i el 
personal assignat a l’obra, tenint en compte la seva qualificació i experiència 
professional. També es ponderarà la flota de vehicles, maquinaria actual i mitjans 
auxiliars adscrits al contracte. 
El termini també es valorarà segons el nombre d’activitats i la seva coherència amb el 
procés. 
 
- OBRES I SERVEIS ROIG S.A.: Memòria descriptiva elaborada i adaptada a l’obra, 

presentant millores i justificació en quant al termini d’execució i els equips de 
treball, duplicant-los. Planteja l’execució en 1,5 mesos i proposa una reducció del 
termini d’execució d’un mes. Planificació detallada amb cronogrames i plànols 
d’actuació per fases i subfases. Presenta llistat de maquinària i defineix equips de 
treball destinats a cada tasca. Planteja un llistat de tasques i preferències i quadre de 
rendiments. Proposa aixecament topogràfic previ. Valoració 7 punts 

- ROMERO GAMERO S.A.U. (ROGASA): Memòria descriptiva elaborada i adaptada a 
l’obra. Planteja l’execució en 1,5 mesos. Planificació detallada amb cronogrames i 
plànols d’actuació. Presenta llistat de maquinària. Planteja un itinerari per vianants i 
camions d’obra. Valoració 6 punts 

- VOPI 4 S.A.: Memòria descriptiva elaborada i adaptada a l’obra, presentant 
justificació en quant al termini d’execució. Planteja l’execució en 2,5 mesos. 
Planificació detallada. Valoració 4 punts 

- EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L.: Memòria descriptiva elaborada i adaptada a 
l’obra. Planteja l’execució en 2 mesos. Planificació detallada. Presenta llistat d’equips 
de treball. Planteja quadre de rendiments amb treballs nocturns i en festius si es 
necessari. Valoració 5 punts 

- CONSTRUCCIONES TÉCNICO ESPECIALIZADAS S.A.: No presenta memòria descriptiva 
ni planificació. Planteja l’execució en 65 dies. Valoració 0 punts 

 

3. MILLORES EN L’EXECUCIÓ 
Puntuació màxima 7 punts 
Millores sense càrrec directament relacionades amb l’execució dels treballs. 
 

- OBRES I SERVEIS ROIG S.A.: Proposa un paquet de millores adaptat a l’obra, al 
funcionament de Mercabarna i a les empreses afectades, i millores en vialitat i 
accessibilitat. Presenta estudi molt detallat dels itineraris i tancaments d’obra, 
reducció d’afectacions a transit i vianants, i sistema d’informació detallada als 
usuaris. Valoració 7 punts 

- ROMERO GAMERO S.A.U. (ROGASA): Proposa la identificació inicial dels serveis, 
actuacions nocturnes en cas necessari, atenció les 24 hores per emergències (ateses 
en 1 hora), mesures de reutilització de materials, amb una partida sense cost de 
senyalització vertical pel camí de vianants. Valoració 4 punts 

- VOPI 4 S.A.: Proposa un paquet de millores en el fresat de la calçades, l’aprofitament 
de residus i mesures mediambientals. Valoració 4 punts 
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- EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L.: Proposa millores en vialitat i accessibilitat. 
Presenta estudi dels itineraris, atenció les 24 hores per emergències, i sistema 
d’informació detallada als usuaris. Valoració 5 punts 

- CONSTRUCCIONES TÉCNICO ESPECIALIZADAS S.A.: Proposa mesures genèriques. 
Valoració 1 punts 

 
4. PROPOSTA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 

Puntuació màxima: 3 punts 
Es valorarà la proposta de Seguretat i Salut especifica per aquesta obra. 
 
Es valora la proposta de OBRES I SERVEIS ROIG S.A. com a bona (3 punts), ROMERO 
GAMERO S.A.U., EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L. i VOPI 4 S.A. com a suficients (1 
punt) CONSTRUCCIONES TÉCNICO ESPECIALIZADAS S.A. com insuficient (0 punts). 

 

5. SENSIBILITAT MEDIAMBIENTAL 
Puntuació màxima: 3 punts 
Aplicació de criteris sostenibles en la gestió del servei. 
 
La majoria de les propostes fan un plantejament similar i estandarditzat del pla de gestió 
ambiental: OBRES I SERVEIS ROIG S.A., ROMERO GAMERO S.A.U., VOPI 4 S.A., 
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L. (2 punts), excepte CONSTRUCCIONES TÉCNICO 
ESPECIALIZADAS S.A. que es valora con suficient (1 punt).  



 

 
6 

 
6. 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 (T) 

OBRES I SERVEIS ROIG 
S.A. 

69 7 7 3 2 88 

ROMERO GAMERO S.A.U. 
(ROGASA) 

75 6 4 1 2 88 

VOPI 4 S.A. 59 4 4 1 2 70 
EUROCATALANA OBRES I 
SERVEIS S.L. 

61 5 5 1 2 74 

CONSTRUCCIONES 
TÉCNICO ESPECIALIZADAS 
S.A. 

71 0 1 0 1 73 

 
 

Conseqüentment, es proposa que les tres empreses amb major puntuació total: OBRES I 
SERVEIS ROIG S.A., ROMERO GAMERO S.A.U., i EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L., 
amb 88, 88 i 75 punts respectivament, accedeixin a la fase de negociat (punt 3: Criteris 
de Negociació, de l’Annex 5 del Plec Administratiu) de les obres de condicionament, 
reparació i millora de la urbanització (obra civil) per l’adequació al pla de mobilitat 
peatonal interior al recinte de Mercabarna. 
Per tant, els imports ofertats per aquestes tres empreses equivalen a una reducció del 
14,62%, 21,50% i 3,03% respectivament respecte el pressupost màxim de licitació 
aprovat. 
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7. NEGOCIACIO 
 
a. PROGRAMA I MILLORA DEL TERMINI D’EXECUCIÓ Fins a 3 punts  

Es valorarà el programa de treball i la descripció detallada del procés d’execució, 
així com la millora de rendiments i reducció del termini d’execució.  
- OBRES I SERVEIS ROIG S.A.: 

  Per garantir el termini d’execució en 1.5mesos incloent horaris 
especials i equips addicionals: 1 punt 

 Per garantir la finalització de les actuacions prioritàries per l’arribada 
del metro: 1 punt 

- ROMERO GAMERO S.A.U. (ROGASA):  
 Per garantir el termini d’execució en 1.5mesos incloent horaris 

especials: 1 punt 
- EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L.: 

 Per reduir el termini d’execució en 1.5mesos: 1 punt 
 

b. b) MILLORES EN L’EXECUCIÓ Fins a 3 punts  
Millores sense càrrec directament relacionades amb l’execució del servei i que 
facilitin la mobilitat dels usuaris a les zones afectades per les obres. 
- OBRES I SERVEIS ROIG S.A.:  

 Per incloure la tala d’arbres i retirada de soques: 1.5 punts 
 Per posar a disposició un tècnic de jardineria pel tall d’arrels: 0.5 punt 
 Per garantir l’accés a les naus afectades: 1 punt 

- ROMERO GAMERO S.A.U. (ROGASA): 
 Per posar a disposició un tècnic de jardineria pel tall d’arrels: 0.5 punt 
 Per garantir l’accés a les naus afectades: 1 punt 

- EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L.: 
 Per garantir l’accés a les naus afectades: 1 punt 
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8. RESUM FINAL I CONCLUSIO 

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 (7) PUNTS (T) 

OBRES I SERVEIS ROIG 
S.A. 

69 7 7 3 2 5 93 

ROMERO GAMERO S.A.U. 
(ROGASA) 

75 6 4 1 2 2.5 90.5 

VOPI 4 S.A. 59 4 4 1 2 - 70 
EUROCATALANA OBRES I 
SERVEIS S.L. 

61 5 5 1 2 2 76 

CONSTRUCCIONES 
TÉCNICO ESPECIALIZADAS 
S.A. 

71 0 1 0 1 - 
 

73 

 

 
 

es proposa l’empresa OBRES I SERVEIS ROIG S.A. amb 93 punts com a adjudicatària de 
les obres de condicionament, reparació i millora de la urbanització per l’adequació al Pla 
de Mobilitat peatonal interior al recinte de Mercabarna, per un import de 136.552,41€ 
(IVA exclòs). 
 
Aquest import equival a un 14,62% de reducció respecte el pressupost màxim de 
licitació aprovat. 
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