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En la licitació de les Obres de REFORMA INTEGRAL DE LA PLANTA SISENA I PARCIAL DE LA 
PLANTA SEGONA DE L’EDIFICI DIRECTIU DE MERCABARNA s’han presentat un total de                   
9 empreses: 
 

- CONSTRUCTORA D'ARO 
- VOPI 4 
- COPCISA 
- PENTA 
- EUROCATALANA 
- REHACSA 
- VIAS Y CONSTRUCCIONES 
- IMECSA 
- OPROLER 

 
D’aquestes 9 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 5 del Plec Administratiu. 

 

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: 
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RESUM 

 
Preu licitació % baixa 

CONSTRUCTORA D'ARO        491.324,72 €  -0,96% 

VOPI 4        480.093,03 €  -3,23% 

COPCISA        505.361,08 €  1,87% 

PENTA        488.320,73 €  -1,57% 

EUROCATALANA        534.421,31 €  7,73% 

REHACSA        445.047,53 €  -10,29% 

VIAS Y CONSTRUCCIONES        499.899,94 €  0,77% 

IMECSA        516.114,54 €  4,04% 

OPROLER        504.286,97 €  1,65% 

   MITJANA  496.096,65 € 
  

 

El pressupost màxim de licitació és de 595.590,97€, (IVA exclòs), i les vuit ofertes presentades 

acompleixen aquest criteri. 

D’acord als criteris de valoració, no hi ha cap oferta que es pugi considerar com a temerària.  

 

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) 

CONSTRUCTORA D'ARO        491.324,72 €  68 

VOPI 4        480.093,03 €  70 

COPCISA        505.361,08 €  66 

PENTA        488.320,73 €  68 

EUROCATALANA        534.421,31 €  62 

REHACSA        445.047,53 €  75 

VIAS Y CONSTRUCCIONES        499.899,94 €  67 

IMECSA        516.114,54 €  65 

OPROLER        504.286,97 €  66 

 
Es passa a continuació a fer la valoració tècnica.  
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a) PROGRAMA DE TREBALL I PROCÉS D’EXECUCIÓ  

Fins a 10 punts 

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

- CONSTRUCTORA D'ARO: Valoració 4 punts. Presenta un termini d’execució total de 
4 mesos, amb una primera fase de 7 setmanes, una mica alt. El programa d’execució 
està ben detallat. No hi ha cap referència especifica respecte a compatibilitat 
d’horaris, a més de que el procés d’execució es genèric. També estan poc estudiats 
els aspectes de mobilitat i accessos.   
 

- VOPI 4: Valoració 6 punts. 
Presenta un termini d’execució total de 4 mesos, amb una primera fase de 4 
setmanes i mig. El programa d’execució està ben detallat.  
Oferta horaris d’execució nocturnes i caps de setmana. El procés d’execució està 
estudiat, encara que la mobilitat i accessos estan estudiats amb deficiències. 
 

- COPCISA: Valoració 4 punts. 
Presenta un termini d’execució total de 4 mesos, amb una primera fase de 4 
setmanes. El programa d’execució està ben detallat.  
La oferta d’horaris d’execució està poc estudiada, encara que hi ha una proposta 
d’equip. El procés d’execució està estudiat, encara que la mobilitat i accessos estan 
poc estudiats.  
 

- PENTA: Valoració 5 punts. Presenta un termini d’execució total de 4 mesos, amb una 
primera fase de 2 mesos, resultant excessiu. El programa d’execució està ben 
detallat. Oferta horaris d’execució especials, fora de les hores d’oficina. El procés 
d’execució estudiat presenta deficiències, com també estan poc estudiats els 
aspectes de mobilitat i accessos.   
 

- EUROCATALANA: Valoració 4 punts. Presenta un termini d’execució total de 4 
mesos, amb una primera fase de 6 setmanes. El programa d’execució està ben 
detallat. No hi ha cap oferta d’horaris d’execució especials, està sense especificar, 
encara que hi ha una proposta d’equip. El procés d’execució estudiat presenta 
deficiències, però estan ben estudiats els aspectes de mobilitat i accessos.  

 
- REHACSA: Valoració 6 punts. 

Presenta un termini d’execució total de 4 mesos, amb una primera fase de 5 
setmanes. El programa d’execució està ben detallat. Hi ha una oferta d’horaris 
d’execució especials fora d’hores d’oficina a més hi ha una proposta d’equip. El 
procés d’execució i els aspectes de mobilitat i accessos estan ben estudiats.   
 

- VIAS Y CONSTRUCCIONES: Valoració 4 punts. Presenta un termini d’execució total 
de 4 mesos, amb una primera fase de 10 setmanes, resultant excessiu. El programa 
d’execució està ben detallat. No hi ha cap oferta d’horaris d’execució especials, està 
sense especificar. El procés d’execució estudiat presenta garanties dels 
subcontractistes, encara que la mobilitat i accessos estan estudiats amb deficiències.  
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- IMECSA: Valoració 6 punts. Presenta un termini d’execució total de 4 mesos, amb 
una primera fase de 2 mesos, resultant excessiu. El programa d’execució està ben 
detallat. Oferta horaris d’execució especials, fora de les hores d’oficina. El procés 
d’execució estudiat presenta deficiències, com també estan poc estudiats els 
aspectes de mobilitat i accessos.   
 

- OPROLER: Valoració 7 punts. Presenta un termini d’execució total de 3 mesos i mig, 
amb una primera fase de 4 setmanes. El programa d’execució està menys  detallat. 
Hi ha una oferta d’horaris d’execució especials fora d’hores d’oficina (descrita en el 
apartat de propostes de millora (b), per tant no s’ha tingut en compta en aquest 
apartat), a més hi a una proposta d’equip. El procés d’execució estudiat presenta 
deficiències, però estan ben estudiats els aspectes de mobilitat i accessos.   
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b) MILLORES EN L’EXECUCIÓ  

Fins a 4 punts  

Millores sense càrrec directament relacionades amb l’execució dels treballs i amb la 

finalitat d’augmentar la qualitat d’aquest treballs, durabilitat dels materials i la reducció 

en l’afectació a l’activitat.  

- CONSTRUCTORA D'ARO: Valoració 2 punts. 
Proposa un paquet de millores en el procés constructiu i en garantir la qualitat 
d’acabats.  
 

- VOPI 4: Valoració 4 punts. 
Proposa un paquet de millores en el procés d’execució, i especifiques en horari, de 
protecció i millora las mampares de la planta 2ª.  
 

- COPCISA: Valoració 3 punts.  
Proposa un paquet de millores en l’execució i en la qualitat dels treballs, i en la 
durabilitat dels materials. Proposa també millores relatives a l’afectació de 
l’activitat, horaris i fases de la planta 6ª.  
 

- PENTA: Valoració 1 punts. 
Proposa un paquet de millores en l’execució. La millora número 11, que podria tenir 
quantificació econòmica no s’adapta a la solució de fals sostre. 
 

- EUROCATALANA: Valoració 2 punts. 
Proposa un paquet de millores en l’execució.  
 

- REHACSA: Valoració 4 punts. 
Presenta un paquet de millores en l’execució adients a els característiques de l’obra. 
Millora els eixugamans als sanitaris en 5+5 unitats.  
 

- VIAS Y CONSTRUCCIONES: Valoració 2 punts. 
Presenta un paquet de millores en l’execució, encara que no es pot considerar una 
millora el tancament de la planta 5ª.  
 

- IMECSA: Valoració 4 punts. 
Proposa un paquet de millores en l’execució referida a la qualitat dels materials i 
durabilitat. Reducció de l’afectació de la activitat i ampliació del termini de garantia.  
 

- OPROLER: Valoració 2 punts. 
Presenta un paquet de millores en l’execució. 
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c) PROPOSTA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL  

Fins a 2 punts  

Es valora la proposta de Seguretat i Salut especifica per aquesta obra i es valoraran 

possibles millores sense càrrec directament relacionades amb el mitjans auxiliars 

destinats a els obres. 

- CONSTRUCTORA D'ARO: Valoració 0 punts. 
Proposta de seguretat i salut genèrica, sense especificacions respecte del projecte. 
  

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

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

- PENTA: Valoració 0 punts. 
Proposta de seguretat i salut genèrica, sense especificacions respecte del projecte. 
 

- EUROCATALANA: Valoració 0 punts. 
Proposta de seguretat i salut genèrica, sense especificacions respecte del projecte. 
 

- REHACSA: Valoració 1 punts. 
Proposta de seguretat i salut amb alguna aportació específica per aquesta obra. 
 

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

- IMECSA: Valoració 1 punts. 
Proposta de seguretat i salut amb alguna aportació específica per aquesta obra. 
 

- OPROLER: Valoració 0 punts. 
Proposta de seguretat i salut genèrica, sense especificacions respecte del projecte. 
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d) 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:  

Les següents propostes es valoren com a suficients: (Valoració 0 punts) 
 

- VOPI 4 
- COPCISA 
- PENTA 
- EUROCATALANA 
- REHACSA 
- VIAS Y CONSTRUCCIONES 

 
Les següents propostes es valoren com a mes complertes o amb alguna aportació 
específica per aquesta obra: (Valoració 1 punt) 
 

- CONSTRUCTORA D'ARO 
- IMECSA 
- OPROLER 
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e) RESUM PUNTUACIÓ 

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

 
 

 

PUNTS 
econòmica 

PUNTS 
(a) 

PUNTS 
(b) 

PUNTS 
(c) 

PUNTS 
(d) 

PUNTS 
(Total) 

CONSTRUCTORA D'ARO 68 4 2 0 1 75 
VOPI 4 70 6 4 0 0 80 

COPCISA 66 4 3 0 0 73 

PENTA 68 5 1 0 0 74 
EUROCATALANA 62 4 2 0 0 68 

REHACSA 75 6 4 1 0 86 
VIAS Y CONSTRUCCIONES 67 4 2 0 0 73 

IMECSA 65 6 4 1 1 77 
OPROLER 66 7 2 0 1 76 

 
 

Els imports corresponents a les tres millors ofertes equivalen a una reducció del 10,29%, 
3,23% i d’un increment del 4,04% respectivament, respecte del pressupost màxim de 
licitació. 

 
Conseqüentment, es proposa que les tres empreses amb major puntuació total: 
REHACSA, VOPI 4 i IMECSA, amb 86, 80 i 77 punts respectivament, accedeixin a la fase 
de negociat (Sobre 4: Criteris de Negociació, de l’Annex 5 del Plec Administratiu) de les 
Obres de reforma integral de la sisena i parcial de la planta segona de l’edifici directiu de 
Mercabarna (Barcelona).  

 
Finalment, com que els punts a negociar són 7 (5+2) i la diferència entre la tercera millor 
oferta i la primera és de 9 punts, per tant superior a la diferència de punts a obtenir en 
cas de màxima puntuació (7), 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 REHACSA i VOPI 4. 
 
 
 

 
Teresa Ricol Carreras 
Cap de Desenvolupament d’Infraestructures 


