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En la licitació per la contractació dels serveis d’assistència tècnica per a la gestió i 
direcció integrada (Project Management) dels projectes i obres de renovació 
d’infraestructures dels mercats centrals de Mercabarna, duta a terme mitjançant 
procediment obert, s’han presentat un total de 19 empreses, que han estat: 

 
- INDUS INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA. 
- U.T.E. CENPAS ENGINYERIA I ARQUITECTURA, SLP i AB BRAIN TRUST, S.L. 
- COLOMER-RIFÀ, SLP 
- INGAL INGENIERIA Y CONSULTING, SL i EPTISA ENGINYERIA I SERVEIS, SA 
- U.T.E. MASALA CONSULTORS ENGINEERING CONSULTANCY, SLP i ACTIO PROJECT 

MANAGEMENT & ENGINEERING, SL 
- VGIS 2013 AIE 
- PRODING ENGINYERIA, SL 
- IDOM INGENIERIA Y CONSULTORIA, SAU 
- INTEGRAL CONSULTORIA ARQUITECTURA INGENIERIA i AUDINGINTRAESA 
- GPO INGENIERIA Y ARQUITECTURA, SA 
- SGS TECNOS, SA i TDA ARQUITRECTURA Y URBANISMO 2002, SLP 
- IDP INGENIERIA Y ARQUITECTURA IBERIA, SL 
- PAYMACOTAS 
- MASTER, SA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA 
- APPLUS NORCONTROL, SLU i TECNICS G3, SLP 
- BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP 
- HILL INTERNATIONAL 
- GRECCAT ENGINYERIA I MEDI AMBIENT 
- DEERNS, SL 

 
Un cop tancada l’admissió d’ofertes el passat 11 de febrer de 2015, totes les empreses 
han presentat tota la documentació requerida.  
 
Es passa en primer lloc a valorar la proposta tècnica, una vegada  obert el sobre 2. 
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1. OFERTA TÈCNICA:  
Puntuació màxima 50 punts. La puntuació mínima de l’oferta tècnica per a ser 
adjudicatari serà de 25 punts 
 
Es valora a continuació apartat per apartat les ofertes presentades d'acord als criteris 
recollits al Plec Administratiu. 
 
 
2.1.0.- Organització de l’Equip: Organització, distribució i adequació dels recursos i 
treballs. ........................................................................................................ (fins a 14 punts)  
L’ofertant haurà de presentar un informe on detalli l’organització de l’equip a seguir en 
l’execució de treballs d’aquesta tipologia (supervisió de les obres, control i restants 
funcions que s’estimin necessàries), amb expressa referència als criteris i sistema de 
distribució de l’equip en la realització de les diferents tasques, àrees o aspectes a 
executar.  
(Es valorarà el contingut, i el grau de detall de l’informe presentat, la justificació de 
l’organització de l’equip per a l’execució dels treballs, així com l’especialització de detall 
dels objectius i actuacions a realitzar. No es valorarà la informació que es consideri 
supèrflua o innecessària). 
 

- INDUS. Es presenta organigrama indicant funcions, sense cap justificació ni detall 
dels objectius i actuacions a realitzar. A l'organigrama les funcions de "Project 
Manager" i "supervisor d’instal·lacions" recauen sobre la mateixa persona. No 
s'identifica la diferencia entre coordinació d'obres i coordinació de projectes. 
Valoració 6 punts. 

- CENPAS La presentació de l'equip basic no inclou organigrama, no es descriuen 
funcions. Alguns tècnics han realitzat obres per clients de Mb. Valoració 7 punts. 

- COLOMER RIFA Bona presentació de l'equip tècnic, inclou organigrama i  funcions 
(equip basic). No s'identifica la diferencia entre coordinació d'obres i coordinació de 
projectes. No incorpora la redacció de projectes. Valoració 9 punts. 

- INGAL EPTISA Bona presentació de l'equip, amb organigrama i funcions. 
Incorpora redacció de projectes i s'identifiquen les particularitats de MB. Valoració 
11 punts. 

- MASSALA ACTIO Bon quadre tècnic, amb llarga experiència. No es presenta 
organigrama (equip multidisciplinar). Es descriuen les funcions del PM però la 
elaboració de projectes pel mateix equip no queda integrada. Valoració 10 punts. 

- VGIS. La presentació de l'equip tècnic inclou organigrama basic + ampliat distribuït 
segons les obres dels mercats. No es detallen els objectius. Valoració 10 punts. 

- PRODING Presenta organigrama. No s'especifiquen les funcions de l'equip. No es 
diferencia la gestió de projectes de la gestió d'obres. Valoració 5 punts. 

- IDOM. Bona presentació de l'equip tècnic, inclou organigrama i funcions (equip 
basic). No s'identifica la diferencia entre coordinació d'obres i coordinació de 
projectes. Valoració 9 punts. 
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- AUDING INTRAESA. Es presenta organigrama de l'equip basic. Els objectius indicats 
estan enfocats a l’execució i no tant a la elaboracio de projectes. Valoració 8 punts. 

- GPO. Bona presentació de l'equip (organigrama amb equip basic + ampliat). No es 
detallen els objectius de l'equip. Es diferencia l'equip de gestio de l'obra i la 
elaboració de projectes. Valoració 10 punts. 

- SGS. Es presenta organigrama de l'equip basic. Els objectius indicats estan enfocats a 
l’execució i no tant a la elaboració de projectes. Valoració 8 punts. 

- IDP Es presenta un equip complert amb organigrama. No es considera la diferencia 
entre coordinació d'obres i coordinació de projectes. Presentació poc clarificadora. 
Valoració 6 punts. 

- PAYMACOTAS. Es presenta organigrama de l'equip basic. Els objectius indicats estan 
enfocats a l’execució i no tant a la elaboració de projectes. Valoració 8 punts. 

- MASTER. Es presenta un equip complert (organigrama amb equip basic + ampliat) i 
es detallen les funcions. Valoració 10 punts. 

- APPLUS. Bona presentació de l'equip tècnic, inclou organigrama i funcions (equip 
basic). Els objectius indicats estan enfocats a l’execució i no tant a la elaboració de 
projectes. No s'identifica la diferencia entre coordinació d'obres i coordinació de 
projectes. Valoració 7 punts. 

- BAC ENGINEERING. Bona presentació de l'equip (organigrama amb equip basic + 
ampliat). Es detallen els objectius de l'equip. Es diferencia l'equip de gestió de l'obra 
i la elaboració de projectes. Valoració 10 punts. 

- HILL INT. Bona presentació de l'equip, amb organigrama i funcions. Incorpora 
redacció de projectes i s'identifiquen les particularitats de MB. Valoració 11 punts. 

- GRECCAT Molt bona presentació de l'equip, amb detall exhaustiu de funcions i 
adaptat a particularitats de MB. Valoració 12 punts. 

- DEERNS. No presenta organigrama. No s'especifiquen les funcions de l'equip. No es 
diferencia la gestió de projectes de la gestió d'obres. Valoració 5 punts.  
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2.2.0.- Memòria breu general d’ordenació de totes les obres dels Mercats...(fins a 14 
punts)  
L’ofertant haurà de presentar una memòria breu general d’ordenació de totes les obres 
dels mercat, a partir de la informació recollida a l’annex del Plec Tècnic, aportant 
plantejaments i solucions específics per cada actuació i tenint en compte l’execució de 
les obres sense afectar la normal activitat del mercat.  
(La millor proposta d’acord aquest criteri rebrà 14 punts, la segona millor proposta 13 
punts, la tercera 12 punts, i així successivament fins la darrera proposta amb punts que 
rebrà 1 punt. A partir d’aquí a la resta de propostes no s’assignaran punts.  
 
Totes les ofertes inclouen l’apartat que desenvolupa una memòria breu d'ordenació de 
les obres a realitzar. Les propostes son valides per si mateixes, però el que estableix  
aquest criteri, és  una prelació entre les diferents ofertes, considerant la seva  adequació 
a l'especificitat pròpia dels mercats majoristes i la seva no afectació a la normal activitat 
d'aquests. 
 
Així, seguint aquest criteri, es relacionen a continuació les propostes que han rebut 
puntuació en aquest apartat, ordenades de major a menor puntuació 
 
 
- CENPAS: 14 punts. 
- DEERNS: 13 punts. 
- GRECCAT: 12 punts. 
- INGAL EPTISA: 11 punts. 
- MASTER: 10 punts. 
- IDP: 9 punts. 
- COLOMER RIFA: 8 punts. 
- INTEGRAL- AUDING INTRAESA: 7 punts. 
- SGS: 6 punts. 
- MASSALA ACTIO PROJECT: 5 punts. 
- PRODING: 4 punts. 
- GPO: 3 punts. 
- INDUS: 2 punts. 
- IDOM: 1 punt. 
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2.3.0.- Metodologia de seguiment i control. ............................................. (fins a 12 punts)  
 
2.3.1 Exposició de la metodologia de control a emprar  
L’ofertant haurà de presentar un informe on faci una descripció, de la metodologia de 
seguiment i control que emprarà a les obres a dirigir, fent referència a aquells aspectes 
concrets que consideri importants per a l’execució dels treballs objecte del contracte i a 
la seva proposta de realització. L’informe haurà de ser coherent amb allò exposat a 
l’informe esmentat en l’apartat 2.1 del Plec Tècnic.  
(La millor proposta d’acord aquest criteri rebrà 12 punts, la segona millor proposta 11 
punts, la tercera 10 punts, i així successivament fins la darrera proposta amb punts que 
rebrà 1 punt. A partir d’aquí a la resta de propostes no s’assignaran punts.  
 
 
Totes les ofertes inclouen l’apartat que desenvolupa la metodologia de seguiment i 
control proposada.  
Les metodologies genèriques son valides per si mateixes, en aquest apartat no es tracta 
de puntuar-les, sinó que es valoren els aspectes concrets adaptats a les necessitats 
particulars de Mercabarna.  
Així, seguint el criteri establert per la valoració de la metodologia proposada en la oferta 
tècnica, es relacionen a continuació les propostes que han rebut puntuació en aquest 
apartat, ordenades de major a menor puntuació 
 
- GPO: 12 punts. 
- MASSALA ACTIO: 11 punts. 
- IDOM: 10 punts. 
- GRECCAT: 9 punts. 
- INGAL EPTISA: 8 punts. 
- AUDING INTRAESA: 7 punts. 
- COLOMER RIFA: 6 punts. 
- MASTER: 5 punts. 
- HILL INTERNATIONAL: 4 punts. 
- BAC ENGINEERING: 3 punts. 
- SGS: 2 punts. 
- PAYMACOTAS: 1 punt. 
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2.4.0.- Millores ................................................................................... .......... (fins a 6 punts)  
 
2.4.1.- L’ofertant podrà proposar, sense que suposi cost addicional per a MERCABARNA, 
l’assessorament tècnic puntual d’especialistes en cada matèria d’enginyeria que 
consideri adients per al projecte. S’haurà d’aportar una relació amb el nom del tècnic 
especialista, amb justificació de l’interès que suposa l’especialitat en qüestió per a 
l’objecte contractual.  
(Es valoraran cadascun dels especialistes proposats adients al projecte, valorant amb un 
coeficient entre 0 i 1 segons l’interès dels mateixos per l’obra. Finalment es ponderarà 
entre totes les ofertes donant la major puntuació al que obtingui la major suma de 
coeficients i a la resta proporcionalment. No es valorarà la informació no rellevant).  
Màxima puntuació de l’apartat 2.3.1...... ........... ..................................................... 3 punts  
 
S'han comptat les millores rellevants de cada proposta, i d'acord al criteri descrit, es 
calcula el seu equivalent en puntuació tècnica.  
 

 

  
 

millores punts 

 
 Max.3 

INDUS 2,0 0,38 

CENPAS 2,0 0,38 
COLOMER RIFA 1,0 0,19 
INGAL EPTISA 7,0 1,31 
MASSALA ACTIO PROJECT 2,5 0,47 
VGIS 5,0 0,94 
PRODING 1,0 0,19 
IDOM 6,0 1,13 
INTEGRAL-AUDING INTRAESA 10,5 1,97 
GPO 4,0 0,75 
SGS 10,5 1,97 
IDP 16,0 3,00 
PAYMACOTAS 4,0 0,75 
MASTER 8,0 1,50 
APPLUS 4,5 0,84 
BAC ENGINEERING 4,5 0,84 
HILL INTERNATIONAL 8,5 1,59 
GRECCAT 9,0 1,69 
DEERNS 0,0 0,00 
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2.4.2.- L’ofertant podrà proposar qualsevol aspecte de millora rellevant pels treballs a 
desenvolupar, descrivint breument el concepte i amb detall de compromís de 
compliment en paràmetres quantificables com freqüència, formats exemple, material a 
emprar, equips a disposició, etc.  
(Es valorarà cada proposta separadament atorgant un coeficient entre 0 i 1 en base a 
l’interès que suposa pel servei. Finalment es ponderarà entre totes les ofertes donant la 
major puntuació al que obtinguí la major suma de coeficients i a la resta la 
proporcionalment. No es valorarà la informació no rellevant)  
Màxima puntuació de l’apartat 2.3.2................... ................. .................................. 3 punts 
 
S'han comptat les millores rellevants de cada proposta, i d'acord al criteri descrit, es 
calcula el seu equivalent en puntuació tècnica.  
 

 
 

   
millores punts 

 
 Max.3 

INDUS 4,0 1,50 

CENPAS 2,0 0,75 
COLOMER RIFA 1,0 0,38 
INGAL EPTISA 5,0 1,88 
MASSALA ACTIO PROJECT 0,0 0,00 
VGIS 1,0 0,38 
PRODING 0,0 0,00 
IDOM 4,0 1,50 
INTEGRAL-AUDING INTRAESA 7,0 2,63 
GPO 2,0 0,75 
SGS 5,0 1,88 
IDP 8,0 3,00 
PAYMACOTAS 7,0 2,63 
MASTER 4,0 1,50 
APPLUS 8,0 3,00 
BAC ENGINEERING 5,5 2,06 
HILL INTERNATIONAL 5,5 2,06 
GRECCAT 7,0 2,63 
DEERNS 3,0 1,13 
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2.5.0.- Gestió Mediambiental 
 
Els dos apartats següents es valores en paral·lel, d'acord als criteris fixats.. 
 
2.5.1.- Identificació dels aspectes mediambientals més crítics i significatius  
L’ofertant haurà de presentar un breu informe on faci una breu descripció, al seu judici, de quins són els aspectes mediambientals de 
major rellevància. Aquest aspectes poden estar relacionats amb residus, despesa energètica/aigua, soroll, etc.  
(Es valorarà el coneixement de la problemàtica i la identificació d’aspectes mediambientals. Només es tindran en compte els aspectes 
importants, crítics i/o singulars del projecte. Es valorarà cada proposta separadament atorgant un coeficient entre 0 i 1 en base a 
l’interès que suposa pel servei. Finalment es ponderarà entre totes les ofertes donant la major puntuació al que obtingui la major 
suma de coeficients i a la resta la proporcionalment. No es valorarà la informació no rellevant)  
Màxima puntuació de l’apartat 2.4.1.................. ................................................................................... ....................................... 2 punts 
 
2.5.2.- Actuació davant dels aspectes mediambientals identificats  
L’ofertant haurà de presentar un breu informe on faci una breu descripció de les mesures i/o gestions que portarà a terme per 
resoldre els aspectes i de les gestions més importants identificats en el punt 2.4.1.  
(Es valorarà cada proposta de resolució amb un coeficient entre 0 i 1 valorant la rellevància de l’aspecte considerat, la gestió i la 
proposta de resolució. La puntuació es donarà linealment a la suma dels coeficients de cada aspecte valorat, corresponent la major 
puntuació a la major suma i la resta proporcionalment. No es valorarà la informació no rellevant).  
Màxima puntuació de l’apartat 2.4.2.......... ................................................................................. ................................................. 2 punts 

 
La puntuació obtinguda és la següent. 
 

 

  
 

2.5.1 2.5.2 

 
Max.2 Max.2 

INDUS 1,00 2,00 
CENPAS 1,00 0,00 
COLOMER RIFA 2,00 2,00 
INGAL EPTISA 2,00 2,00 
MASSALA ACTIO PROJECT 2,00 2,00 
VGIS 2,00 2,00 
PRODING 1,00 1,00 
IDOM 2,00 2,00 
INTEGRAL-AUDING INTRAESA 2,00 2,00 
GPO 2,00 2,00 
SGS 2,00 2,00 
IDP 2,00 2,00 
PAYMACOTAS 1,00 2,00 
MASTER 2,00 2,00 
APPLUS 2,00 2,00 
BAC ENGINEERING 2,00 2,00 
HILL INTERNATIONAL 1,00 2,00 
GRECCAT 2,00 2,00 
DEERNS 2,00 2,00 
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Finalment és calcula el total de la puntuació tècnica, sumant la puntuació obtinguda per 
cada criteri. 
 

 

 

Pel fet de no obtenir la puntuació mínima de 25 punts, les ofertes de INDUS, CENPAS, 
VGIS, PRODING, SGS, PAYMACOTAS, APPLUS, BAC ENGINEERING, HILL INTERNATIONAL I 
DEERNS no seran adjudicables. Tot i això, es tindran en compta per al càlcul de la 
mitjana en la valoració de les ofertes econòmiques. 

Es passa a continuació a fer la valoració de la oferta econòmica. 

 

 

 

 

  

 
2.1.0 2.2.0 2.3.1 2.4.1 2.4.2 2.5.1 2.5.2 

TOTAL 

 
Max.14 Max.14 Max.12 Max.3 Max.3 Max.2 Max.2 

INDUS 6,00 2,00 0,00 0,38 1,50 1,00 2,00 12,88 
CENPAS 7,00 14,00 0,00 0,38 0,75 1,00 0,00 23,13 
COLOMER RIFA 9,00 8,00 6,00 0,19 0,38 2,00 2,00 27,56 
INGAL EPTISA 11,00 11,00 8,00 1,31 1,88 2,00 2,00 37,19 
MASSALA ACTIO PROJECT 10,00 5,00 11,00 0,47 0,00 2,00 2,00 30,47 
VGIS 10,00 0,00 0,00 0,94 0,38 2,00 2,00 15,31 
PRODING 5,00 4,00 0,00 0,19 0,00 1,00 1,00 11,19 
IDOM 9,00 1,00 10,00 1,13 1,50 2,00 2,00 26,63 
INTEGRAL-AUDING INTRAESA 8,00 7,00 7,00 1,97 2,63 2,00 2,00 30,59 
GPO 10,00 3,00 12,00 0,75 0,75 2,00 2,00 30,50 
SGS 8,00 6,00 2,00 1,97 1,88 2,00 2,00 23,84 
IDP 6,00 9,00 0,00 3,00 3,00 2,00 2,00 25,00 
PAYMACOTAS 8,00 0,00 1,00 0,75 2,63 1,00 2,00 15,38 
MASTER 10,00 10,00 5,00 1,50 1,50 2,00 2,00 32,00 
APPLUS 7,00 0,00 0,00 0,84 3,00 2,00 2,00 14,84 
BAC ENGINEERING 10,00 0,00 3,00 0,84 2,06 2,00 2,00 19,91 
HILL INTERNATIONAL 11,00 0,00 4,00 1,59 2,06 1,00 2,00 21,66 
GRECCAT 12,00 12,00 9,00 1,69 2,63 2,00 2,00 41,31 
DEERNS 5,00 13,00 0,00 0,00 1,13 2,00 2,00 23,13 
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2. OFERTA ECONÒMICA:  
 

Les ofertes econòmiques es fan públiques en el perfil del contractant amb detall de tots 
els preus unitaris presentats, una vegada obert el sobre 3. 
 
L’oferta econòmica de cadascuna de les empreses queda resumida a la següent taula en 
euros/any. 
 

 
TOTAL 

INDUS 383.800,00 € 

CENPAS 280.780,00 € 
COLOMER RIFA 365.598,00 € 
INGAL EPTISA 322.392,00 € 
MASSALA ACTIO PROJECT 331.400,00 € 
VGIS 282.000,00 € 
PRODING 195.600,00 € 
IDOM 355.520,00 € 
INTEGRAL-AUDING INTRAESA 290.750,00 € 
GPO 355.520,00 € 
SGS 262.600,00 € 
IDP 282.000,00 € 
PAYMACOTAS 299.591,00 € 
MASTER 275.300,00 € 
APPLUS 282.800,00 € 
BAC ENGINEERING 347.440,00 € 
HILL INTERNATIONAL 321.542,00 € 
GRECCAT 310.070,00 € 
DEERNS 299.600,00 € 

 
 

El pressupost màxim de licitació és de 808.000,00 € (IVA exclòs) per dos anys. Les 
propostes econòmiques s'han presentat en preus per any, per tant cal considerar, a 
efectes d'aquest punt, el valor econòmic presentat multiplicat per dos. 
 
Les dinou ofertes presentades acompleixen el criteri de no superar el pressupost màxim 
de licitació. 
 
Els criteris de valoració estan recollits en l’annex 4 del Plec Administratiu.  

Es passa a continuació a fer la valoració de la oferta econòmica, d'acord al següent 
criteri: 
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Puntuació màxima 50 punts  
Es valorarà a un decimal (arrodonit a la baixa).  
Per la valoració del preu s’aplicarà la següent fórmula:  
P = (Omín /Oi) x 50  
On:  
P = Puntuació ( 0 ≤ P ≤ 50)  
Oi = Oferta econòmica del licitador  
Omín = Oferta econòmica mínima presentada  
Les ofertes que estiguin per sota un 10% de la mitjana, podran ser considerades 
temeràries o desproporcionades.  
 

 

 
Oferta % baixa 

INDUS 383.800,00 € 24,77% 
CENPAS 280.780,00 € -8,72% 
COLOMER RIFA 365.598,00 € 18,86% 
INGAL EPTISA 322.392,00 € 4,81% 
MASSALA ACTIO PROJECT 331.400,00 € 7,74% 
VGIS 282.000,00 € -8,32% 
PRODING 195.600,00 € -36,41% 
IDOM 355.520,00 € 15,58% 
INTEGRAL-AUDING INTRAESA 290.750,00 € -5,48% 
GPO 355.520,00 € 15,58% 
SGS 262.600,00 € -14,63% 
IDP 282.000,00 € -8,32% 
PAYMACOTAS 299.591,00 € -2,60% 
MASTER 275.300,00 € -10,50% 
APPLUS 282.800,00 € -8,06% 
BAC ENGINEERING 347.440,00 € 12,95% 
HILL INTERNATIONAL 321.542,00 € 4,53% 
GRECCAT 310.070,00 € 0,80% 
DEERNS 299.600,00 € -2,60% 

  
 

MITJANA 307.594,89 €  
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Les ofertes de PRODING I SGS excedeixen sobradament el percentatge del 10% per sota 
de la mitjana, sent descartades per considerar-les desproporcionades. L'oferta de 
MASTER presenta una baixa del 10,5%, i es mantinguda per considerar que no 
ultrapassa suficientment el límit establert. 

 
 
Per portar a terme la valoració econòmica s'aplica la fórmula ja explicada, no 
considerant les propostes que no estat qualificades com adjudicables per no haver 
obtingut la valoració tècnica mínima o per haver estat considerares desproporcionades. 

 

 

 
Preu licitació Max.50 

INDUS 383.800,00 €  

CENPAS 280.780,00 €  
COLOMER RIFA 365.598,00 €       37,65    
INGAL EPTISA 322.392,00 €       42,70    
MASSALA ACTIO PROJECT 331.400,00 €       41,54    
VGIS 282.000,00 €  
PRODING 195.600,00 €  
IDOM 355.520,00 €       38,72    
INTEGRAL-AUDING INTRAESA 290.750,00 €       47,34    
GPO 355.520,00 €       38,72    
SGS 262.600,00 €  
IDP 282.000,00 €       48,81    
PAYMACOTAS 299.591,00 €  
MASTER 275.300,00 €       50,00    
APPLUS 282.800,00 €  
BAC ENGINEERING 347.440,00 €  
HILL INTERNATIONAL 321.542,00 €        
GRECCAT 310.070,00 €       44,39    
DEERNS 299.600,00 €     
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3. RESUM PUNTUACIÓ 
 
Finalment, es calcula la puntuació final a partir de les puntuacions obtingudes en la 
valoració tècnica  i en la valoració econòmica.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseqüentment, es proposa a l’empresa GRECCAT ENGINYERIA I MEDI AMBIENT amb 
85,70 punts com a adjudicatària dels serveis d’assistència tècnica per a la gestió i 
direcció integrada (Project Management) dels projectes i obres de renovació 
d’infraestructures dels mercats centrals de Mercabarna. 
 
Aquesta oferta per import de 620.140€ (2 anys ) equival a un 23,25 % de reducció 
respecte el pressupost màxim de licitació. 

 

 
 

 

 
TÈCNICA ECONÒMICA TOTAL 

INDUS 12,88   
CENPAS 23,13   

COLOMER RIFA 27,56 37,65 65,21 
INGAL EPTISA 37,19 42,70 79,89 

MASSALA ACTIO PROJECT 30,47 41,54 72,01 
VGIS 15,31   

PRODING 11,19   
IDOM 26,63 38,72 65,35 

INTEGRAL-AUDING INTRAESA 30,59 47,34 77,93 
GPO 30,5 38,72 69,22 
SGS 23,84   
IDP 25 48,81 73,81 

PAYMACOTAS 15,38   
MASTER 32 50,00 82,00 
APPLUS 14,84   

BAC ENGINEERING 19,91   
HILL INTERNATIONAL 21,66   

GRECCAT 41,31 44,39 85,70 
DEERNS 22,04   


	/
	INFORME D’ADJUDICACIÓ

		2015-04-01T13:01:07+0200
	Juridic i Financer




