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En la licitació de les obres de reforç de tres moduls de fals sostre del Mercat del Peix de 
Mercabarna, duta a terme mitjançant procediment negociat, s’han presentat un total de 7 
empreses, que han aportat tota la documentació requerida. Aquestes han estat: 
 

- COF Construcciones y Obras Frigorificas   
- MONCOBRA, S.A.      
- REHACSA       
- IBERLAND       
- CLADD SBD, S.L.      
- CONSTRUCCIONES TRADE, S.L.    
- STELL GROUP, S.L.     

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

 
RESUM 

COF Construcciones y Obras Frigorificas 121.934,34 € 
MONCOBRA, S.A. 105.201,08 € 
REHACSA 133.450,37 € 
IBERLAND 110.892,08 € 
CLADD SBD, S.L. 128.031,00 € 
CONSTRUCCIONES TRADE, S.L. 118.351,63 € 
STELLCAD GROUP, S.L. 125.863,05 € 

 
 
El pressupost màxim de licitació és de 135.482,61 € (IVA exclòs), i les set ofertes presentades 
acompleixen aquest criteri. 
 
Els criteris de valoració 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 

COF Construcciones y Obras Frigorificas 121.934,34 € 1,16% 
MONCOBRA, S.A. 105.201,08 € -12,72% 
REHACSA 133.450,37 € 10,72% 
IBERLAND 110.892,08 € -8,00% 
CLADD SBD, S.L. 128.031,00 € 6,22% 
CONSTRUCCIONES TRADE, S.L. 118.351,63 € -1,81% 
STELLCAD GROUP, S.L. 125.863,05 € 4,42% 

   MITJANA 120.531,94  € 
  

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) 

COF Construcciones y Obras Frigorificas 121.934,34 € 65 
MONCOBRA, S.A. 105.201,08 € 75 
REHACSA 133.450,37 € 59 
IBERLAND 110.892,08 € 71 
CLADD SBD, S.L. 128.031,00 € 62 
CONSTRUCCIONES TRADE, S.L. 118.351,63 € 67 
STELLCAD GROUP, S.L. 125.863,05 € 63 

 
Es passa a continuació a fer la valoració tècnica.    
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2. MITJANS DESTINATS 
Puntuació màxima 5 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.  
 

- COF Construcciones y Obras Frigorificas  
No aporta relació de mitjans destinat a l’obra. Valoració 0 punts. 

- MONCOBRA, S.A.   
Presenta un equip de treball incomplert (quadre tècnic i encarregat, no indica 
operaris assignats a l’obra). Valoració 4 punts 

- REHACSA  
Presenta un equip de treball incomplert (quadre tècnic i encarregat, no indica 
operaris assignats a l’obra). Valoració 2 punts 

- IBERLAND  
Presenta un equip de treball complert (quadre tècnic, encarregat i operaris). 
Valoració 5 punts 

- CLADD SBD, S.L 
Presenta un equip de treball incomplert (quadre tècnic i encarregat de taller, no 
indica operaris assignats a l’obra). Valoració 1 punts 

- CONSTRUCCIONES TRADE, S.L.    
- Presenta un equip de treball complert (quadre tècnic, encarregat i operaris). 

Valoració 5 punts 
- STELLCAD GROUP, S.L.  

Presenta un equip de treball complert (quadre tècnic, encarregat i operaris). 
Valoració 5 punts 
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3. PROGRAMA I PROCÉS D’EXECUCIÓ  
Puntuació màxima 5 punts 
Es valorarà el programa de treball i la descripció detallada del procés d’execució.  
 
- COF Construcciones y Obras Frigorificas  

Es limita a aportar un plec de condicions tècniques genèric per a l’execució i posta en 
obra de l’acer laminat. Valoració 0 punts  

- MONCOBRA, S.A.   
La descripció dels treballs es molt esquemàtica i resumida, encara que esta ajustada 
a l’obra. Inclou planificació. Valoració 3 punts 

- REHACSA  
La descripció dels treballs es molt esquemàtica i resumida, encara que esta ajustada 
a l’obra. Inclou planificació detallada. Valoració 3 punts 

- IBERLAND  
Presenta una descripció detallada del procés i de tots els treballs a realitzar. Inclou 
planificació detallada del procés d’execució per cada un dels mòduls de fals sostre.. 
Valoració 4 punts 

- CLADD SBD, S.L 
No presenta proposta tècnica. Valoració 0 punts 

- CONSTRUCCIONES TRADE, S.L. 
La descripció correspons al treballs a realitzar a l’obra, no indica les feines de taller. 
Inclou planificació detallada. Valoració 3 punts 

- STELLCAD GROUP, S.L.  
Presenta una descripció detallada del procés i de tots els treballs a realitzar, aporta 
fitxes tècniques, assaigs a realitzar. Inclou planificació detallada del procés 
d’execució per cada un dels mòduls de fals sostre. Aporta detalls i plànols de taller. 
Valoració 5 punts 
 

 
4. PROPOSTA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL ESPECÍFICA PER A L’OBRA 

Puntuació màxima 5 punts 
Es valorarà la proposta de Seguretat i Salut especifica per aquesta obra  
 
Es valoren les propostes de MONCOBRA, CONSTRUCCIONES TRADE, REHACSA, 
IBERLAND com a bones (3 punts), STEELCAD com a suficient (2 punts) i COF, CLADD SBD 
com molt insuficient (0 punts) 
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5. MILLORES EN L’EXECUCIÓ 
Puntuació màxima 5 punts 
Millores sense càrrec directament relacionades amb l’execució dels treballs. 
 
- COF 

Oferta estructura galvanitzada. Valoració 4 punts 
- MONCOBRA, S.A.  

Oferta estructura galvanitzada. Proposa una reducció del termini d’execució: de 3 
mesos a 2.5 mesos. Ofereix un magatzem amb maquinaria i oficines dintre de la 
parcel·la de Mercabarna. Valoració 4 punts 

- REHACSA  
No oferta estructura galvanitzada. Proposa utilitzar un braç articulat per els treballs 
en alçada i mitjans electrònics de comunicació. Valoració 1 punt. 

- IBERLAND  
Proposa estructura galvanitzada en calent. Valoració 4 punts 

- CLADD SBD, S.L 
Oferta estructura galvanitzada. Valoració 4 punts 

- CONSTRUCCIONES TRADE, S.L. 
No oferta estructura galvanitzada. Proposa una capa addicional de pintura sobre els 
elements metàl·lics i millores en Seguretat i Salut. Valoració 2 punts. 

- STELLCAD GROUP, S.L. 
Oferta estructura galvanitzada en calent. Es proposa una millora en el sistema de 
pintura sobre acer galvanitzat per augmentar la protecció davant la corrosió. 
Valoració 5 punts 

 
  

6. PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL 
Puntuació màxima 2 punts 
Aplicació de criteris sostenibles en la gestió del servei. 
 
La majoria de les propostes fan un plantejament similar i bo del pla de gestió ambiental 
(2 punts), excepte STEELCAD que es valora con suficient (1 punt), COF i CLADD SBD com 
insuficients (0 punts)  
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7. 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(6) PUNTS(T) 

COF  65 0 0 0 4 0 69 
MONCOBRA, S.A. 75 4 3 3 4 2 91 
REHACSA 59 2 3 3 1 2 70 
IBERLAND 71 5 4 3 4 2 89 
CLADD SBD, S.L. 62 1 0 0 4 0 67 
CONSTRUCC. TRADE, S.L. 67 5 3 3 2 2 82 
STELL GROUP, S.L. 63 5 5 2 5 1 81 

 
 

Conseqüentment, es proposa a l’empresa MONCOBRA, S.A. amb 91 punts com a 
adjudicatària de les obres de reforç de tres mòduls de fals sostre del Mercat del Peix de 
Mercabarna.  

 
La oferta presentada per aquesta empresa per un import de 105.201,08-€ (iva exclòs) 
equival a un 22.35 % de reducció respecte el pressupost màxim de licitació. 
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