
 

 

1 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

INFORME DE VALORACIÓ D’OFERTES TÈCNIQUES  
 
 
 

URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL CENTRE DIRECTIU DE 
MERCABARNA (BARCELONA) 

 
 
 
 

EXP. NEG-16101 
 

(09/03/2016) 
  



 

 

2 

En la licitació de les Obres de Urbanització de la Plaça del Centre Directiu de Mercabarna 
(Barcelona) s’han presentat un total de 8 empreses: 

 
- ROMERO GAMERO S.A.U. 
- VOPI 4 S.A. 
- CONSTRUCCIONES ZETA-3 S.A. 
- OBRES I SERVEIS ROIG S.A. 
- ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U. 
- EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L. 
- VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. 
- COPCISA S.A. 

 
D’aquestes 8 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 corresponent del Plec Administratiu. 

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

 

 
RESUM 

ROMERO GAMERO S.A.U. 453.260,92 € 

VOPI 4 S.A. 532.167,37 € 
CONSTRUCCIONES ZETA-3 S.A. 498.923,32 € 
OBRES I SERVEIS ROIG S.A. 535.299,88 € 
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U. 369.846,74 € 
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L. 568.649,20 € 
VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. 520.661,00 € 
COPCISA S.A. 496.734,70 € 

 
 

El pressupost màxim de licitació és de 599.544,50 €, (IVA exclòs), i les vuit 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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a) 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 

ROMERO GAMERO S.A.U. 453.260,92 € -8,79 % 

VOPI 4 S.A. 532.167,37 € 7,09 % 

CONSTRUCCIONES ZETA-3 S.A. 498.923,32 € 0,40 % 

OBRES I SERVEIS ROIG S.A. 535.299,88 € 7,72 % 

ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U. 369.846,74 € -25,58 % 

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L. 568.649,20 € 14,43 % 

VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. 520.661,00 € 4,77 % 

COPCISA S.A. 496.734,70 € -0,04 % 

   MITJANA 496.942,89  € 
  

El percentatge de baixa presentat per l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, 

S.A.U. està molt per sota del 15% de la mitjana, concretament és del 25,58%, per això, i 

d’acord als criteris de valoració, es considera temerària i desproporcionada. 

Conseqüentment, a data 8 de Març de 2016 es demana a l’empresa ROMÀ 

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U. una justificació de l'oferta econòmica de la licitació 

per tal de procedir a la seva revisió, comprovació i validació. Un cop rebuda s’ha 

procedit a comprovar la justificació, i d’acord amb la documentació aportada, es 

considera que la oferta presentada per l’empresa ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, 

S.A.U. és temerària i desproporcionada. Per tant, s’exclou a l’empresa ROMÀ 

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, S.A.U. de la licitació de les Obres de Urbanització de la 

Plaça del Centre Directiu de Mercabarna (Barcelona). 

 

Finalment, es tornen a valorar de manera proporcional la resta d’ofertes segons la 

fórmula anterior, obtenint la següent taula: 
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RESUM 

 
Preu licitació % baixa 

ROMERO GAMERO S.A.U. 453.260,92 € -12,01 % 

VOPI 4 S.A. 532.167,37 € 3,31 % 

CONSTRUCCIONES ZETA-3 S.A. 498.923,32 € -3,14 % 

OBRES I SERVEIS ROIG S.A. 535.299,88 € 3,92 % 

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L. 568.649,20 € 10,40 % 

VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. 520.661,00 € 1,08 % 

COPCISA S.A. 496.734,70 € -3,57 % 

   MITJANA 515.099,48  € 
  

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 (a) 

ROMERO GAMERO S.A.U. 453.260,92 € 75 

VOPI 4 S.A. 532.167,37 € 64 

CONSTRUCCIONES ZETA-3 S.A. 498.923,32 € 68 

OBRES I SERVEIS ROIG S.A. 535.299,88 € 64 

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L. 568.649,20 € 60 

VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. 520.661,00 € 65 

COPCISA S.A. 496.734,70 € 68 

 
Es passa a continuació a fer la valoració tècnica. 
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b) PROGRAMA I MILLORA DEL TERMINI D’EXECUCIÓ 

Fins a 7 punts 

Es valora el programa de treball i la descripció detallada del procés d’execució, així com 

la millora de rendiments i reducció del termini d’execució. 

Es valora que el programa de treball detalli cadascuna de les àrees d’execució i el temps 

en que s’executa cadascuna d’elles, complint o millorant els requisits del projecte. 

 ROMERO GAMERO S.A.U. - Valoració 5 punts 
- Es proposa i justifica un termini d’execució de tres mesos, reduint en 1 mes el 

termini requerit al plec. 
- Es proposa un programa de treball detallat en àrees d’execució, temps i espais, 

complint i millorant els requisits del projecte, incloent fases i subfases d’execució. 
- S’inclou un programa de procés d’execució detallat i una justificació dels 

rendiments de les principals partides. 

 VOPI 4 S.A. - Valoració 5 punts 
- Es proposa i justifica un termini d’execució de tres mesos i mig, reduint en mig 

mes el termini requerit al plec. 
- Es proposa un programa de treball mitjanament detallat, complint els requisits del 

projecte i millorant alguns. S’inclou el pla de treball amb quadre de rendiments i 
equips d’execució. 

 CONSTRUCCIONES ZETA-3 S.A. - Valoració 2 punts 
- No es proposa cap reducció en el termini d’execució. 
- Es descriu el programa de treball sense aportar millores ostensibles ni detallar 

mesures d’execució concretes que puguin millorar els requisits del projecte. 

 OBRES I SERVEIS ROIG S.A. - Valoració 6 punts 
- Es proposa i justifica un termini d’execució de tres mesos i mig, reduint en mig 

mes el termini requerit al plec. 
- Es proposa un programa de treball detallat en àrees d’execució, temps i criteris, 

complint i millorant els requisits del projecte, incloent àmbits i zones d’execució. 
S’inclou el pla de treball amb quadre de rendiments i equips d’execució presentant 
la justificació dels rendiments. 

- S’analitza i descriu detalladament el camí crític. 

 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L. - Valoració 6 punts 
- Es proposa i justifica un termini d’execució de tres mesos i mig, reduint en mig 

mes el termini requerit al plec. 
- Es proposa un programa de treball detallat en àrees d’execució i en temps, 

complint i millorant els requisits del projecte, incloent fases i etapes en base a 
zones i afectacions. S’inclou el pla de treball amb quadre de rendiments i equips 
d’execució presentant la justificació dels rendiments. 

- Es presenta un programa de camí crític i un anàlisi amb propostes detallades dels 
condicionants de l’espai objecte del projecte i dels punts singulars. 
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 VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. - Valoració 7 punts 
- Es proposa i justifica un termini d’execució de tres mesos, reduint en 1 mes el 

termini requerit al plec. 
- Es proposa un programa de treball molt detallat tant en àrees d’execució com en 

temps, complint i millorant els requisits del projecte, incloent el pla de treball amb 
la justificació dels rendiments. Es proposen també mesures per la correcció dels 
possibles desviaments a la planificació. 

- Es presenten mesures de millora com: Pla estratègic d’implantació d’obra, pla de 
gestió d’emmagatzematge, gestió de la mobilitat, pla de proves de funcionament i 
legalitzacions. 

 COPCISA S.A. - Valoració 6 punts 
- Es proposa i justifica un termini d’execució de tres mesos i mig, reduint en mig 

mes el termini requerit al plec. 
- Es proposa un programa de treball molt detallat tant en els processos d’execució 

com en temps, complint i millorant els requisits del projecte, incloent fases i 
etapes en base a zones, afectacions i condicionants climatològics. 

- Es presenta un anàlisi de condicionants amb solucions i propostes. 
- S’inclou un detallat pla de treball i de durades, incloent-hi amidaments, 

rendiments i equips d’execució. 
 
 

 

c) MILLORES EN L’EXECUCIÓ 

Fins a 7 punts 

Es valora: 

- Totes les mesures per minimitzar les molèsties que pugui causar l’obra en locals, 
vetlladors i accessos a oficines. 

- El seguiment i execució de treballs de jardineria durant la fase d’enderrocs que es 
facin amb materials i tècniques específiques i personal especialitzat. 

- Els treballs de jardineria i manteniment d’elements de jardineria no inclosos en el 
projecte. 

- Millores en el control de qualitat en l’execució de ferms i paviments. 
 

 ROMERO GAMERO S.A.U. - Valoració 7 punts 
- Proposa un paquet de mesures i millores concretes per minimitzar molèsties així 

com la dedicació exclusiva d’un agent cívic per a tasques de suport ciutadà. 
- Proposa millores en el seguiment i execució de treballs de jardineria i destinarà un 

enginyer agrícola a l’obra com a assessor. 
- Inclou a l’oferta un termini per a la proposta de manteniment de totes les 

plantacions de 1 període vegetatiu (1 any) associat a la planificació. 
- Proposa millores en el control de qualitat d’execució de ferms i paviments així com 

un pla d’assajos específic. 
- Proposa un paquet de millores alternatives com el repintat de senyalitzacions 

horitzontals, entrega de material extra per reposicions, la neteja d’embornals i el 
repintat, sanejat i canvi de peces en mal estat de la marquesina. 
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 VOPI 4 S.A. - Valoració 3 punts 
- Proposa un paquet de millores per minimitzar molèsties. 
- Destinarà un enginyer agrícola i de forests per supervisar les tasques d’execució de 

l’obra. 
- Proposa millores genèriques en el control de qualitat d’execució de ferms i 

paviments. 

 CONSTRUCCIONES ZETA-3 S.A. - Valoració 1 punt 
- Proposa millores genèriques per minimitzar molèsties i de planificació. 

 OBRES I SERVEIS ROIG S.A. - Valoració 7 punts 
- Proposa un paquet de mesures i millores molt concretes per minimitzar molèsties, 

especialment en mobilitat de vehicles i vianants i en els diferents àmbits de l’obra; 
així com la dedicació exclusiva a peu d’obra d’un encarregat, d’un agent cívic per a 
tasques de suport ciutadà i un tècnic de grau mig. 

- Es proposa la coordinació amb les obres del Centre Directiu i Food Trade. 
- Proposa millores en el seguiment i molt concretament en l’execució de treballs de 

jardineria, proposant excavacions manuals al voltant de les arrels i tractaments 
fungicides posteriors. Es destinarà un enginyer agrícola a l’obra com a assessor. 

- Proposa millores específiques en el control de qualitat d’execució de ferms i 
paviments així com una revisió del projecte havent-hi detectat ja algunes 
incoherències. Es presenten un programa de criteris per la gestió dels lots. 

 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L. - Valoració 5 punts 
- Proposa un paquet concret de mesures i millores per tal de minimitzar molèsties 

durant l’execució de l’obra, especialment en mobilitat i en els diferents àmbits de 
l’obra; així com la dedicació exclusiva a peu d’obra d’un agent cívic per a tasques 
de suport ciutadà. 

- Es destinarà un tècnic titulat pel seguiment i l’execució de treballs de jardineria. 
- Proposa millores en el control de qualitat d’execució de ferms i paviments així com 

un programa de punts d’inspecció específic. 

 VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. - Valoració 5 punts 
- Proposa un paquet de millores en l’execució com el sanejat, repintat i reparació de 

la marquesina i la caseta de la floristeria, sistemes de protecció i altres millores per 
tal de minimitzar molèsties durant l’execució de l’obra. 

- Aplicació de millores i canvis en materials com el paviment de formigó i assajos i 
proves, i una protecció amb làmina anti-arrels al voltant de les conduccions. 

 COPCISA S.A. - Valoració 4 punts 
- Proposa un paquet de mesures i millores per minimitzar molèsties, planificant que 

no hi hagi més de dues àrees d’obra alhora. 
- Proposa millores en el seguiment i molt concretament en l’execució de treballs de 

jardineria i l’ús de làmines de geotèxtil anti-arrels col·locades al voltant dels 
escocells. 

- Proposa millores en el control de qualitat d’execució de ferms i paviments a través 
d’un Pla de gestió de la qualitat i medi ambient específic i de control de qualitat. 
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d) PROPOSTA DE SEGURETAT I SALUT 

Fins a 3 punts 

Es valora la proposta de seguretat i salut específica per aquesta obra. 

 ROMERO GAMERO S.A.U. - Valoració 0 punts 
- Proposta de seguretat i salut genèrica, sense especificacions respecte del projecte. 

 VOPI 4 S.A. - Valoració 0 punts 
- Proposta de seguretat i salut genèrica, sense especificacions respecte del projecte 

i referències a un projecte diferent. 

 CONSTRUCCIONES ZETA-3 S.A. - Valoració 0 punts 
- Proposta de seguretat i salut genèrica, sense especificacions respecte del projecte. 

 OBRES I SERVEIS ROIG S.A. - Valoració 3 punts 
- Proposta de seguretat i salut específica, amb anàlisi de l’estudi de seguretat i salut 

del projecte i revisions. 

 EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L. - Valoració 1 punt 
- Proposta de seguretat i salut amb alguna aportació específica respecte del 

projecte. 

 VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. - Valoració 0 punts 
- Proposta de seguretat i salut genèrica, sense especificacions respecte del projecte 

i referències a un projecte diferent. 

 COPCISA S.A. - Valoració 0 punts 
- Proposta de seguretat i salut genèrica, sense especificacions respecte del projecte. 

 
 
 

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 especificacions) del pla de gestió ambiental: 

Les següents propostes es valoren com a suficients: (Valoració 0 punts) 
- VOPI 4 S.A. 
- CONSTRUCCIONES ZETA-3 S.A. 
- EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L. 
- VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. 
- COPCISA S.A. 

Les següents propostes es valoren com a complertes: (Valoració 1 punt) 
- ROMERO GAMERO S.A.U. 

Les següents propostes es valoren com a molt complertes: (Valoració 2 punts) 
- OBRES I SERVEIS ROIG S.A 
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f) 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 
TOTALS 

ROMERO GAMERO S.A.U. 75 5 7 0 1 88 

VOPI 4 S.A. 64 5 3 0 0 72 

CONSTRUCCIONES ZETA-3 S.A. 68 2 1 0 0 71 

OBRES I SERVEIS ROIG S.A. 64 6 7 3 2 82 

EUROCATALANA OBRES I SERVEIS S.L. 60 6 5 1 0 72 

VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. 65 7 5 0 0 77 

COPCISA S.A. 68 6 4 0 0 78 
 
 

Els imports corresponents a les tes millors ofertes equivalen a una reducció del 24,40%, 
10,72% i 17,15% respectivament, respecte del pressupost màxim de licitació. 

 
Conseqüentment, es proposa que les tres empreses amb major puntuació total: 
ROMERO GAMERO S.A.U., OBRES I SERVEIS ROIG S.A. i COPCISA S.A., amb 88, 82 i 78 
punts respectivament, accedeixin a la fase de negociat (Sobre 4: Criteris de Negociació, 
de l’Annex 5 del Plec Administratiu) de les Obres de Urbanització de la Plaça del Centre 
Directiu de Mercabarna (Barcelona). 

 
Finalment, com que els punts a negociar són 6 (3+3) i la diferència entre la tercera millor 
oferta i la primera és de 10 punts, per tant superior a la diferència de punts a obtenir en 
cas de màxima puntuació (6), el procés de negociació s’obrirà només a les dues primeres 
empreses, per impossibilitat de la tercera d’aconseguir la licitació de l’obra en cap cas. 

 
Per tant, les dues empreses que accedeixen a la fase de negociat són ROMERO 
GAMERO S.A.U. i OBRES I SERVEIS ROIG S.A. 

 
 
 
 

             
Teresa Ricol Carreras 
Cap de Desenvolupament d’Infraestructures 
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