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En la licitació de les obres d’adequació del sostre de la Sala de Vendes de l’Escorxador de 
Mercabarna (Barcelona), duta a terme mitjançant procediment negociat, s’han invitat a 
un total de 3 empreses, que un cop tancada l’admissió d’ofertes el passat 30 de 
desembre de 2015, han aportat tota la documentació requerida. Aquestes han estat: 

 
- PLASFOC, S.A. 
- TOC G, S.L. 
- COASA 

 
 

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

 
ADEQUACIO CONTROL 

PLASFOC, S.A. 120.864 € 2.480 € 
TOC G, S.L. 129.400 € 3.840 € 
COASA 126.984 € 3.720 € 

 
 

El pressupost màxim de licitació és de 130.000 € (IVA exclòs) per les obres d’adequació i 
les tres ofertes presentades acompleixen aquest criteri. 

 
Segons es requeria en el Plec de Condicions Tècniques (apartat 4.1), era imprescindible 
que els ofertants realitzessin una visita tècnica a la Sala de Vendes. Els ofertants van 
realitzar aquesta visita en les dates que s’indiquen a continuació: 

- PLASFOC, S.A. 22/12/2014 
- TOC G, S.L.  19/12/2014  
- COASA  23/12/2014 
 

 

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 

PLASFOC, S.A. 120.864 € - 7,03 
TOC G, S.L. 129.400 € - 0,46 
COASA 126.984 € - 2,32 

   MITJANA 125.749,33€ 
  

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) 

PLASFOC, S.A. 120.864 € 75 
TOC G, S.L. 129.400 € 70 
COASA 126.984 € 71 

 
Es passa a continuació a fer la valoració tècnica. 
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2. PROPOSTA TECNICA 
Puntuació màxima 10 punts 
 
PLASFOC, S.A. es valora en 10 punts    
El procediment de treball s’ajusta al plec. Especifica el nombre d’equips de treball 
composats per 2 persones. S’especifiquen els horaris dels treballs segons el plec.  
El protocol de control i manteniment coincideix amb el previst al plec. 
Presenta fitxes tècniques diversos productes (protecció contra la corrosió i diferents 
sistemes de projecció d’escuma de poliuretà. 
Presenta homologació de la empresa com a aplicadora de productes Betec 
Presenta detall de vehicles i maquinaria disponible. 
 
TOC G, S.L. es valora en 8 punts   
El procediment de treball s’ajusta al plec.  
S’especifiquen els horaris dels treballs segons el plec.  
Presenta fitxa tècnica del producte de protecció contra la corrosió 
 
COASA  es valora en 0 punts 
El procediment de treball s’ajusta al plec.  
No s’especifiquen els horaris dels treballs. 
No es presenta cap fitxa tècnica. 

 
3. PROTOCOL DE CONTROL I MANTENIMENT 

Puntuació màxima 8 punts 
 

Cap oferta proposa millores respecte al protocol previst en el plec, per tant no es valora 
cap puntuació addicional en aquest apartat. 
 

4. MILLORES EN L’EXECUCIO 
Puntuació màxima 3 punts 
 
No es presenta cap millora d’execució respecte al previst en el plec, per tant no es 
valora cap puntuació addicional en aquest apartat. 

 
5. PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL 

Puntuació màxima 2 punts 
 
No es presenta cap pla de gestió ambiental. S’aplicarà la normativa vigent. 

 
 

  



 

 
5 

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 

PLASFOC, S.A. 75 10 0 0 0 85 
TOC G, S.L. 70 8 0 0 0 78 
COASA 71 0 0 0 0 71 

 
 
 

Conseqüentment, es proposa a l’empresa PLASFOC, S.A. amb 85 punts com a 
adjudicatària de les obres de reforma de la Sala d’Actes de l’edifici Centre Directiu de 
Mercabarna, per un import de 120.854-€ (iva exclòs) per les obres de adequació i 2.480€ 
anuals pel control les actuacions realitzades, que permetra fer el seguiment de l’evolució de les 
patologies. 

 
Aquest import equival a un 7,03 % de reducció respecte el pressupost màxim de licitació 
aprovat. 
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