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En la licitació de les obres de REFORMA PARCIAL DE LA INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA DE 
L’ESCORXADOR DE MERCABARNA (BARCELONA), dut a terme mitjançant procediment negociat, 
s’han presentat un total de 3 empreses: 
 

- CLAUGER IBERICA, S.A.U. 
- INDUSTRIAL LERIDANA DEL FRÍO, S.L. 
- GEA REFRIGERATION IBÉRICA, S.A. 

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

 
RESUM 

CLAUGER IBERICA, S.A.U. 644.466,17 € 

INDUSTRIAL LERIDANA DEL FRÍO, S.L. 668.800,00 €  
GEA REFRIGERATION IBÉRICA, S.A. 742.261,00 € 

 
 
El pressupost màxim de licitació és de 742.390,39 € (IVA exclòs), i les tres 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 de la proposta tècnica de les empreses 

ofertants: 

- CLAUGER IBERICA, S.A.U. (en endavant CLAUGER) 
- INDUSTRIAL LERIDANA DEL FRÍO, S.L. (en endavant, ILERFRED) 
- GEA REFRIGERATION IBÉRICA, S.A. (en endavant, GEA). 
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1. PROGRAMA DE TREBALL I PROCES D’EXECUCIÓ  

Es valorarà el programa de treball i la descripció detallada del procés d’execució.  
Puntuació màxima 6 punts 
 
- CLAUGER: Segons cronograma presentat, planteja l’execució en 5 mesos. La 

planificació presentada identifica les principals actuacions a realitzar en el 
desenvolupament del Projecte. Valoració 4 punts 

- ILERFRED: Han presentat el programa de treball i procés d’execució. No han 
presentat cap cronograma detallat, però indiquen durada total de l’actuació: 4 
mesos. Valoració 5 punts 

- GEA: Segons cronograma presentat, planteja l’execució en 4 mesos. La planificació 
presentada identifica les principals actuacions a realitzar en el desenvolupament del 
Projecte. Valoració 6 punts 

 
2. MILLORES EN L’EXECUCIÓ 

Millores sense càrrec directament relacionades amb la reducció en l’afectació a 
l’activitat de l’Escorxador, l’execució dels treballs i amb la finalitat d’augmentar la 
qualitat dels treballs i la durabilitat dels materials. 
Puntuació màxima: 8 punts 

- CLAUGER: Plantegen modificació en la pujada de canonades de Sala de màquines a 
coberta, eliminant la necessitat de traslladar la unitat condensadora del túnel de 
congelació existent.  
Aquesta millora representa un estalvi econòmic de 10.22,20€ que es tindrà en 
compte en el següent apartat de valoració de la oferta econòmica deduint aquest 
estalvi del import de la oferta.  
Aquesta millora també evita l’afectació temporal de l’activitat del túnel, i aquest es 
l’únic concepte que es valora en aquest apartat. Valoració 2 punts 

- ILERFRED: Plantegen la modificació del traçat previst de canonades per alimentar els 
serveis de la planta baixa (cambres 12 i 13). Totes les canonades es traçarien per la 
coberta de l’establiment.  
Aquesta millora representa un estalvi econòmic e 18.150€ que es tindrà en compte 
en el següent apartat de valoració de la oferta econòmica deduint aquest estalvi del 
import de la oferta.  
Tambe minimitza l’afectació temporal de l’activitat a la planta baixa de l’escorxador, 
en el que fa referència a les feines previstes de distribució de noves canonades, i 
aquest es l’únic concepte que es valora en aquest apartat. Valoració 2 punts 

- GEA: Plantegen la incorporació del sistema de condensació flotant. Han presentat 
una estimació econòmica de l’estalvi que podria suposar la incorporació d’aquest 
sistema en l’explotació de la instal·lació en el futur. Valoració 4 punts 
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Tenint en compte les millores econòmiques presentades pels ofertants, el quadre 

resum dels imports queda modificat de la següent manera: 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROPOSTA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 

Es valorarà la proposta de Seguretat i Salut especifica per aquesta obra. 
Puntuació màxima: 2 punts 
 
Les tres  empreses ofertants presenten una proposta específica del Plans de Seguretat i 
Salud laboral.  
Es valora la proposta de CLAUGER amb 2 punts, la de ILERFRED amb 2 punts i la de GEA 
amb 2 punts. 
 
 
 
 
 

4. SENSIBILITAT MEDIAMBIENTAL 

Es valorarà la proposta mediambiental per aquesta obra 

Puntuació màxima: 2 punts 

 
Les tres  empreses ofertants es comprometen a l’adequada gestió de tots els residus 
generats durant l’execució de les actuacions previstes.  
GEA proposa la implantació de la condensació flotant com a mesura de reducció de 
l’emissió de CO2. 
Es valora la proposta de CLAUGER amb 0 punts, la de ILERFRED amb 0 punts i la de GEA 
amb 2 punts. 
 
 
 
 

A continuació es procedeix a calcular la puntuació econòmica. 

 
 

  

 
RESUM 

CLAUGER IBERICA, S.A.U. 634.240,97 € 

INDUSTRIAL LERIDANA DEL FRÍO, S.L. 650.650,00 €  
GEA REFRIGERATION IBÉRICA, S.A. 742.261,00 € 
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5. 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 

CLAUGER IBERICA, S.A.U. 634.240,97 € -6,54% 

INDUSTRIAL LERIDANA DEL FRÍO, S.L. 650.650,00 €  -3,85% 

GEA REFRIGERATION IBÉRICA, S.A. 742.261,00 € 8,96% 

   MITJANA 675.717,32 €  
  

 
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: 

 
RESUM 

 
OFERTES PUNTS 

CLAUGER IBERICA, S.A.U. 634.240,97 € 75 

INDUSTRIAL LERIDANA DEL FRÍO, S.L. 650.650,00 €  73    

GEA REFRIGERATION IBÉRICA, S.A. 742.261,00 € 64 

   Oferta més econòmica 634.240,97 € 
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6. RESUM PUNTUACIÓ 

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

 
Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Punto 5 TOTAL 

 Preu Planning Millores Seguretat Ambiental  
PUNTUACIÓ MÀXIMA 75 6 8 2 2 93 

CLAUGER 75 4 2 2 0 83 

ILERFRED 73 5 2 2 0 82 

GEA  64 6 3 2 2 77 
 
 

Les tres empreses ofertants, CLAUGER IBERICA, S.A.U., INDUSTRIAL LERIDANA DEL FRÍO, 
S.L., GEA REFRIGERATION IBÉRICA, S.A. amb 83, 82 i 77 punts respectivament, 
accedeixin a la fase de negociat (Criteris de Negociació, de l’Annex 5 del Plec 
Administratiu) de les obres de REFORMA PARCIAL DE LA INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA DE 
L’ESCORXADOR DE MERCABARNA (BARCELONA). 

 

 

 

  

Teresa Ricol Carreras 
 Cap de desenvolupament d’infraestructures 


		2016-05-12T07:49:09+0200
	Juridic i Financer




