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En la licitació dels  Serveis de reparació, conservació i manteniment d’instal·lacions i 
maquinaria en els edificis de Mercabarna, duta a terme mitjançant procediment obert, 
s’han presentat un total de 6 empreses, que han aportat tota la documentació 
requerida. Aquestes han estat: 

 
- ISS Facility Services, S.A. 
- Moncobra, S.A. 
- COPISA  Proyectos y Mantenimientos Industriales, S.A. 
- GRUP XAVIER RENIU, S.L. 
- EMTE SERVICE, S.A.U. 
- ABANTIA MANTENIMIENTO, S.A. 

 
 

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

 
RESUM 

ISS Facility Services, S.A. 218.695,00 € 
Moncobra, S.A. 190.390,60 € 
COPISA Proyectos y Mantenimientos Industriales, S.A. 206.787,00 € 
GRUP XAVIER RENIU, S.L. 217.550,00 € 
EMTE SERVICE, S.A.U. 203.538,74 € 
ABANTIA MANTENIMIENTO, S.A. 226.710,00 € 

 
 

El pressupost màxim de licitació és de 229.000,00 € (IVA exclòs), i les sis ofertes 
presentades acompleixen aquest criteri. 

 
Els criteris de valoració estan recollits en l’annex 4 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 

ISS Facility Services, S.A.  218.695,00 €   3,84% 
Moncobra, S.A.  190.390,60 €  -9,60% 
COPISA Proyectos y Mantenimientos Industriales, S.A.  206.787,00 € -1,82% 
GRUP XAVIER RENIU, S.L.  217.550,00 € 3,29% 
EMTE SERVICE, S.A.U.  203.538,74 € -3,36% 
ABANTIA MANTENIMIENTO, S.A.  226.710,00 € 7,64% 

   MITJANA  210.611,89 € 
  

 
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(1) 

ISS Facility Services, S.A.  218.695,00 €   65 
Moncobra, S.A.  190.390,60 €  75 
COPISA Proyectos y Mantenimientos Industriales, S.A.  206.787,00 € 69 
GRUP XAVIER RENIU, S.L.  217.550,00 € 66 
EMTE SERVICE, S.A.U.  203.538,74 € 70 
ABANTIA MANTENIMIENTO, S.A.  226.710,00 € 63 

 
Es passa a continuació a fer la valoració tècnica. 
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2. MILLORA DE TEMPS DE RESPOSTA EN CAS D’URGÈNCIA. 
Puntuació màxima 13 punts 
 
En el Plec de Prescripcions Tècniques s’indica que “el temps de resposta màxim per 
atendre la urgència serà de 1 hora des de la recepció de l’avís corresponent, i el temps 
per a disposar dels equips humans,  recursos mecànics i materials necessaris al lloc de la 
incidència i la seva resolució no superaran les 2 hores des de la recepció de l’avís”.  
 
Es valora la proposta que millori el temps de resposta d’assistència des del moment que 
es produeixin l’avís, respecte al previst en el plec de prescripcions tècniques. 
 
( Tp / ∑Tc ) x 13 

 
Tp = percentatge de millora del temps que es proposa 
∑Tc = suma de tots els percentatges de millora que proposen tots els candidats. 
 

 

MILLORA EN 
MINUTS  

MILLORA EN 
PERCENTATGE PUNTS(2) 

ISS Facility Services, S.A.      30’ 25%         1,08    
Moncobra, S.A.      40’ 67%         2,87    
COPISA Proyectos y Mantenimientos Industriales, S.A.       51’ 85%         3,66    
GRUP XAVIER RENIU, S.L.            0’ 0%              -      
EMTE SERVICE, S.A.U.     45’ 75%         3,23    
ABANTIA MANTENIMIENTO, S.A.     30’ 50%         2,15    

 
 
La millora del temps de resposta respecte al previst es produeix en general per la 
proximitat de les seus de les empreses (poblacions del perímetre industrial de la 
comarca) i per la utilització de sistemes de telegestió tècnica d’incidències i localització 
directa de la persona responsable a traves de mòbil. 
 
 

3. MITJANS DESTINATS 
Puntuació màxima 6 punts 

Es valora el quadre tècnic i el personal assignat a l’obra, tenint en compte la seva qualificació i 
experiència professional, així com la quantitat de recursos destinats a l’obra. També es pondera 
la flota de vehicles, maquinaria actual i mitjans auxiliars adscrits al contracte.  

S’atorga una puntuació de 6 punts a les empreses Moncobra I EMTE SERVICE. La primera, a part 
dels mitjans habituals,  especialment per la disponibilitat de magatzem de materials. La segona, 
per el detall en la identificació del personal i recursos 

La resta d’empreses presenten una bona proposta d’assignació de mitjans, valorats en 3 punts, 
excepte GRUP XAVIER RENIU amb mitjans insuficients en cas d’urgència (sense recursos 
auxiliars), valorat en 0 punts  
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4. MILLORES EN L’EXECUCIÓ 
Puntuació màxima 4 punts 

En aquest apartat es valoren les millores sense càrrec, directament relacionades amb la 
prestació del servei. 
 
Es valora com a millor proposta la presentada per EMTE SERVICE (inclou anàlisi 
termogràfic, de vibracions, d’obsolescència i bossa de 200 hores extra a l’any) am b 4 
punts.  
La resta de propostes es valoren amb 2 punts, excepte la de RENIU que es insuficient i es 
valora en 0. 
 

 

5. PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL 
Puntuació màxima 2 punts 
 
Totes les propostes presenten un plantejament similar i bo d’aquest apartat, tret de 
GRUP XAVIER RENIU, que no presenta documentació.. Es puntua a totes amb 2 punts 
tret de la mencionada que es puntua amb 0 punts. 
 
 

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 

ISS 65         1,08    3 2 2       73,08    
MONCOBRA 75         2,87    6 2 2       87,87    
COPISA  69         3,66    3 2 2       79,66    
X. RENIU 66              -      0 0 0       66,00    
EMTE  70         3,23    6 4 2       85,23    
ABANTIA 63         2,15    3 2 2       72,15    

 
 

Conseqüentment, es proposa a l’empresa MONCOBRA amb 87.87 punts com a 
adjudicatària del servei de reparació, conservació i manteniment d’instal·lacions i 
maquinaria en els edificis de Mercabarna, per un import de 190.390,60 € (iva exclòs). 

 
Aquest import equival a un 16.86 % de reducció respecte el pressupost màxim de 
licitació aprovat. 
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