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LOT 1 : ESTRUCTURA 
 

En la licitació de les obres de reparació estructural del sostre de la entreplanta de 
l’Escorxador de Mercabarna, duta a terme mitjançant procediment negociat, s’han 
invitat a un total de 8 empreses, que han estat: 

 
- COF Construcciones y Obras Frigorificas   
- REHACSA 
- IBERLAND  
- MONCOBRA, S.A.  
- IMREPOL, S.L. 
- LOPERA GRUPO G3, S.L. 
- RAS-21, S.L. 
- CREB 

 
Un cop tancada l’admissió d’ofertes el passat 6 de març de 2015, han estat 3 les 
empreses que han presentat tota la documentació requerida: 

  
- REHACSA 
- IBERLAND  
- MONCOBRA, S.A  

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

 

 
LOT 1 

REHACSA 91.551,72 € 
IBERLAND  95.301,97 € 
MONCOBRA, S.A  91.713,67 € 

 
 

El pressupost màxim de licitació del Lot 1 (Estructura) és de 107.835,01 euros (IVA 
exclòs)  

 
Les tres ofertes presentades acompleixen aquest criteri de no superar el pressupost de 
licitació. 

 
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 
Es valorarà amb un màxim de 75 punts l’oferta més econòmica. La resta d’ofertes es 
valoraran proporcionalment, segons la ponderació obtinguda per l’aplicació de la 
fórmula següent:  
( Oi / Om ) x 75  
Oi = import oferta a valorar  
Om = import oferta més baixa no exclosa per baixa temerària.  
En el supòsit de que una o varies ofertes econòmiques siguin inferiors al 15% de la 
mitjana del conjunt de les ofertes presentades, es podran considerar com a 
presumptament temeràries o desproporcionades.  

Per poder establir si hi ha alguna oferta temerària o desproporcionada, realitzem les 
següents taules: 

 
 

 
LOT 1 

 
Preu licitació % baixa 

REHACSA 91.551,72 € -1,40% 
IBERLAND  95.301,97 € 2,63% 
MONCOBRA, S.A  91.713,67 € -1,23% 

   MITJANA LOT 2 92.855,79 € 
  

 
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. 

 
 
 
 
La puntuació econòmica resta: 

 

 
OFERTES PUNTS (1) 

REHACSA 91.551,72 € 75,00 
IBERLAND  95.301,97 € 72,05 
MONCOBRA, S.A  91.713,67 € 74,87 

 
Es passa a continuació a fer la valoració tècnica.    
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2. PROGRAMA I MILLORES PROCÉS D’EXECUCIÓ  
Fins a 8 punts  
Es valorarà el programa de treball i la descripció detallada del procés d’execució tenint 
en compte les fases d’execució i especialment la coordinació amb altres empreses que 
intervenen en l’actuació. Fins a 4 punts.  
Es valoraran les millores sense càrrec directament relacionades amb l’execució dels 
treballs, procediments, horaris i flexibilitat. Fins a 4 punts.  

- REHACSA  
Presenta descripció de projecte i planificació de les tasques coordinant obra i 
instal·lacions. La descripció del procés s’ajusta a les fases d’obra. Les millores 
presentades son escasses. Valoració total 7 punts 
 

- IBERLAND  
Inclou planificació de l’obra. Presenta descripció detallada del procés. No identifica 
fases. Presenta millores. Valoració total 6 punts 
 

- MONCOBRA, S.A  
Presenta esquema de l’actuació estructural. Inclou planificació esquemàtica del 
conjunt d’actuacions. No presenta millores. Valoració total 4 punts 

 

 

3. MITJANS DESTINATS  
Fins a 8 punts  
Es valorarà el quadre tècnic i el personal assignat a l’obra, tenint en compte la seva 
qualificació i experiència professional, així la quantitat de recursos destinats.  

- REHACSA 
Els mitjans proposats son correctes, tant en personal com en maquinaria. Inclou 
servei d’oficina tècnica. Valoració 8 punts. 
 

- IBERLAND 
Els mitjans proposats son correctes, tant en personal com en maquinaria. Especifica 
nombre d’operaris especialistes per cada tasca. Valoració 7 punts. 
 

- MONCOBRA, S.A  
El personal especialista es redueix a un encarregat, no especifica operaris. Valoració 
4 punt. 
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4. PROPOSTA TÈCNICA  
Fins a 7 punts  
Es valoraran la presentació de les fitxes tècniques dels productes i sistemes a utilitzar, 
així com les especificacions tècniques que justifiquin la idoneïtat dels materials i 
productes d’aplicació.  

- REHACSA 
No es presenten fitxes tècniques justificatives dels productes a utilitzar. Valoració 0 
punts. 
 

- IBERLAND 
Presenta fitxes tècniques de materials a utilitzar en la reparació. Valoració 4 punts. 
 

- MONCOBRA, S.A  
No presenta fitxes tècniques de materials de reparació. Valoració 0 punts. 
 
 

5. SENSIBILITAT MEDIAMBIENTAL  
Fins a 2 punts  
Aplicació de criteris sostenibles en la gestió del servei PROPOSTA DE SEGURETAT I 
SALUT 
 
Es valoren les propostes de REHACSA, IBERLAND i MONCOBRA, S.A. com a bones. 
Valoració 2 punts.  
 
 

6. RESUM PUNTUACIÓ 
 
S’adjunta a continuació quadre resum de les puntuacions del lot 1, obtingudes per 
cadascuna de les ofertes.  

 
 

 
PUNTS(1) PUNTS(2) PUNTS(3) PUNTS(4) PUNTS(5) PUNTS(T) 

REHACSA 75,00 7 8 0 2 92,00 
IBERLAND  72,05 6 7 4 2 91,05 
MONCOBRA, S.A  74,87 4 4 0 2 84,87 

 
 

Conseqüentment, es proposa a l’empresa REHACSA amb 92 punts com a adjudicatària 
de les obres de reparació estructural del sostre de la entreplanta de l’Escorxador de 
Mercabarna.. 

 
La  oferta presentada per aquesta l’empresa per un import de 91.551,72 € (iva exclòs) 
equival a un 15,10 % de reducció respecte el pressupost màxim de licitació. 
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LOT 2 : INSTAL·LACIONS 
 

En la licitació de les instal·lacions afectades per les obres de reparació estructural del 
sostre de la entreplanta de l’Escorxador de Mercabarna, duta a terme mitjançant 
procediment negociat, s’han invitat a un total de 6 empreses, que han estat: 

 
- IBERLAND  
- INSTAVI 
- MONCOBRA, S.A.  
- INCOFAMO, S.A. 
- TREEFASS, S.L. 
- REHACSA 

 
Un cop tancada l’admissió d’ofertes el passat 6 de març de 2015, les 6 empreses han 
presentat tota la documentació requerida: 

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

 

 
LOT 2 

IBERLAND  88.917,95 € 
INSTAVI 153.636,54 € 
MONCOBRA, S.A  135.069,47 € 
INCOFAMO, S.A. 133.140,30 € 
TREEFASS, S.L. 146.000,00 € 
REHACSA 136.742,89 € 

 
 

El pressupost màxim de licitació del Lot 2 Instal·lacions és de 159.374,00 euros (IVA 
exclòs)  

 
Les sis ofertes presentades acompleixen aquest criteri de no superar el pressupost de 
licitació. 

 
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 
Es valorarà amb un màxim de 75 punts l’oferta més econòmica. La resta d’ofertes es 
valoraran proporcionalment, segons la ponderació obtinguda per l’aplicació de la 
fórmula següent:  
( Oi / Om ) x 75  
Oi = import oferta a valorar  
Om = import oferta més baixa no exclosa per baixa temerària.  
En el supòsit de que una o varies ofertes econòmiques siguin inferiors al 15% de la 
mitjana del conjunt de les ofertes presentades, es podran considerar com a 
presumptament temeràries o desproporcionades.  

Per poder establir si hi ha alguna oferta temerària o desproporcionada, realitzem les 
següents taules: 
 

 
LOT 2 

 
Preu licitació % baixa 

IBERLAND  88.917,95 € -32,77% 
INSTAVI 153.636,54 € 16,17% 
MONCOBRA, S.A  135.069,47 € 2,13% 
INCOFAMO, S.A. 133.140,30 € 0,67% 
TREEFASS, S.L. 146.000,00 € 10,40% 
REHACSA 136.742,89 € 3,40% 

   MITJANA LOT 2 132.251,19 € 
  

 
La baixa obtinguda en el cas de la oferta de IBERLAND, S.A. esta molt per sota del 15% 
de la mitjana, conseqüentment, i d’acord als criteris de valoració, es descarta aquesta  
oferta per considerar-la temerària. 

 
Per portar a terme la valoració econòmica de la resta d’ofertes s’elabora la següent 
taula aplicant la fórmula ja explicada. 

 
 
La puntuació econòmica resta: 

 

 
OFERTES PUNTS (1) 

INSTAVI 153.636,54 € 64,99 

MONCOBRA, S.A  226.783,14 € 73,93 

INCOFAMO, S.A. 133.140,30 € 75,00 
TREEFASS, S.L. 146.000,00 € 68,39 
REHACSA 136.742,89 € 73,02 

 
Es passa a continuació a fer la valoració tècnica.    
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2. PROGRAMA I MILLORES PROCÉS D’EXECUCIÓ  
Fins a 8 punts  
Es valorarà el programa de treball i la descripció detallada del procés d’execució tenint 
en compte les fases d’execució i especialment la coordinació amb altres empreses que 
intervenen en l’actuació. Fins a 4 punts.  
Es valoraran les millores sense càrrec directament relacionades amb l’execució dels 
treballs, procediments, horaris i flexibilitat. Fins a 4 punts.  

 
- INSTAVI:  

Inclou planificació. Presenta descripció detallada del procés. Presenta millores 
interessants. Valoració 6 punts 
 

- MONCOBRA, S.A  
Presenta descripció de les actuacions per fases. Inclou planificació esquemàtica del 
conjunt. No presenta millores. Valoració 4 punts. 
 

- INCOFAMO, S.A.  
No presenta descripció del procés. Inclou planificació. Les millores presentades son 
escasses. Valoració 3 punts. 
 

- TREEFASS, S.L.:  
Presenta descripció detallada del procés. No inclou planificació. No inclou millores. 
Valoració 2 punts. 
 

- REHACSA 
Presenta descripció de projecte i planificació de les tasques coordinant obra i 
instal·lacions. La descripció del procés s’ajusta a les fases d’obra. Les millores 
presentades son escasses. Valoració total 7 punts 
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3. MITJANS DESTINATS  
Fins a 8 punts  
Es valorarà el quadre tècnic i el personal assignat a l’obra, tenint en compte la seva 
qualificació i experiència professional, així la quantitat de recursos destinats.  

- INSTAVI: 
Els mitjans proposats son correctes, tant en personal com en maquinaria. Especifica 
operaris especialistes per cada tasca. Inclou responsable de seguretat i salut, control 
de qualitat, medi ambient i Valoració 7 punts. 
 

- MONCOBRA, S.A  
Els mitjans proposats son correctes, tant en personal com en maquinaria. Especifica 
operaris especialistes. Inclou tècnic de prevenció de riscos laborals. Valoració 6 
punts. 
 

- INCOFAMO, S.A. 
Els mitjans proposats son correctes, tant en personal com en maquinaria. No 
especifica operaris. Valoració 6 punts. 
 

- TREEFASS, S.L. 
No indica mitjans destinats. Valoració 0 punts. 
 

- REHACSA 
Els mitjans proposats son correctes, tant en personal com en maquinaria. Inclou 
servei d’oficina tècnica i responsable de seguretat, qualitat i medi ambient. 
Valoració 8 punts. 
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4. PROPOSTA TECNICA  
Fins a 7 punts  
Es valoraran la presentació de les fitxes tècniques dels productes i sistemes a utilitzar, 
així com les especificacions tècniques que justifiquin la idoneïtat dels materials i 
productes d’aplicació.  

- INSTAVI: 
No presenta fitxes tècniques. Valoració 0 punts. 
 

- MONCOBRA, S.A  
Presenta fitxes tècniques de tubs i aïllaments, no presenta vàlvules. Valoració 4 
punts. 
 

- INCOFAMO, S.A. 
Les fitxes tècniques presentades son molt generals. Valoració 3 punts. 
 

- TREEFASS, S.L. 
No presenta fitxes tècniques. Valoració 0 punts. 
 

- REHACSA 
No presenta fitxes tècniques. Valoració 0 punts. 
 
 
 

5. SENSIBILITAT MEDIAMBIENTAL  
Fins a 2 punts  
Aplicació de criteris sostenibles en la gestió del servei PROPOSTA DE SEGURETAT I  
 
Es valoren les propostes de INSTAVI, MONCOBRA, S.A., INCOFAMO, S.A. i REHACSA com 
a bones (2 punts) i TREEFASS, S.L. com insuficient (0 punts) 
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6. RESUM PUNTUACIÓ 
 
S’adjunta a continuació quadre resum de les puntuacions del 2 Lots, obtingudes per 
cadascuna de les ofertes o per ofertes combinades.  

 
 

 
PUNTS(1) PUNTS(2) PUNTS(3) PUNTS(4) PUNTS(5) PUNTS(T) 

INSTAVI 64,99 6 7 0 2 79,99 
MONCOBRA, S.A  73,93 4 6 4 2 89,93 
INCOFAMO, S.A. 75,00 3 6 3 2 89,00 
TREEFASS, S.L. 68,39 2 0 0 0 70,39 
REHACSA 73,02 7 8 0 2 90,02 

 
 

Conseqüentment, es proposa a l’empresa REHACSA. amb 90,02 punts com a 
adjudicatària de les instal·lacions afectades per  les obres de reparació estructural del 
sostre de la entreplanta de l’Escorxador de Mercabarna. 

 
La oferta presentada per aquest empresa per import de 136.742,89 € (iva exclòs) 
equival a un 16,45 % de reducció respecte el pressupost màxim de licitació. 
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