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La unitat tècnica de contractació formada per el Sr. Pablo Vilanova, Director d’Area, Jordi 

Alonso, Project Manager, Oscar Trindade, Tècnic representant del Gremi de Fruites, Nuria 

Esteban, Tècnic Departament Jurídic i Teresa Ricol, Cap d’Infraestructures, 

Fa constar que:  

 
 
En la licitació de les OBRES DE REPARACIÓ DE L’ESTRUCTURA DE FORMIGÓ DELS PAVELLONS E I 
F DEL MERCAT CENTRAL DE FRUITES I HORTALISSES DE MERCABARNA, dut a terme mitjançant 
procediment negociat, s’han presentat un total de 5 empreses: 
 

- RAS-21, SL  
- REHAC, SA 
- PLASFOC, S.A.U  
- OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U. 
- COMSA, S.A.U 
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1. PROPOSTA TÈCNICA 

Puntuació màxima 25 punts 

2.1 Memòria detallada del procés d’execució..........................................fins a 5 punts.   

Es valorarà la descripció detallada del procés d’execució i sistemes constructius tenint 

en compte les particularitats de d’intervenció i d’acord amb el projecte. Es valorarà 

que el pla d’actuació estigui fora del horari d’operativitat del MCFIH, el anàlisis 

d’interferències amb altres instal·lacions existents i coordinació amb el contractista de 

coberta i marquesina.   

- RAS-21, SL : Memòria detallada adaptada al projecte amb millores (tractament de 
neteja amb productes anti-molses i decapant. L’afectació als usuaris no s’indica i es 
proposa, en cas necessari, horari coincident amb activitat al Mercat. S’indica la 
coordinació amb les cobertes però no s’explica, nomes es comenten les 
circumstàncies dels baixants. L’organització l’empresa en relació al procés d’execució 
es descriu parcialment als diagrames de flux. No s’explica implantació, circulacions... 
(2.75 punts). 
 

- REHAC, SA : Descripció del programa de treball però no del procés tècnic (unitats 
d’obra). Proposa millora en l’ús de decapant. Proposa interlocutor amb els usuaris. 
Programa de treball prou independent de les cobertes. No s’indica l’organització 
l’empresa en relació al procés d’execució. Es proposa implantació (2.75 punts). 

 
- PLASFOC: Descripció del programa de treball però no del procés tècnic (unitats 

d’obra). (1.5 punts). 
 

- OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U.: Memòria detallada adaptada al projecte 
amb millores en la detecció de zones d’actuació. Es proposa responsable de 
implantació. S’indica la coordinació amb les cobertes però no s’explica. S’explica un 
pla de compres. S’explica implantació bàsica. (4 punts). 
 

- COMSA, S.A.U : Memòria detallada adaptada al projecte. Es proposa responsable de 
implantació. La coordinació amb les cobertes es justifica al ser el mateix contractista. 
S’indica l’organització l’empresa en relació al procés d’execució, però no s’explica. 
No s’explica la implantació. (4 punts). 

 
 

2.2 Memòria de qualitats........................................................................fins a 10 punts.  

 Es valoraran la presentació la memòria de qualitats amb les fitxes tècniques dels 

productes i sistemes a utilitzar, així com les especificacions tècniques que justifiquin la 

idoneïtat dels productes i de l’aplicació. L’empresa aplicadora ha de ser especialista en 

aquest tipus de treball, demostrarà per escrit la seva experiència, a més del coneixent 

en la utilització dels productes.   
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- RAS-21, SL : No s’especifica sistema de localització de zones d’actuació. Productes 
similars als especificats als projecte. No s’indiquen els assajos. Del control de qualitat 
només s’inclou el control documental. Disposa de certificat ISO:9.001, però no 
s’adjunta. Empresa amb experiència específica però no s’inclou als CV (5.25 punts). 
 

- REHAC, SA : No s’especifica sistema de localització de zones d’actuació. Productes 
similars als especificats als projecte. Manca la fitxa del material d’ancoratge. No 
s’indiquen els assajos. No s’explica el control de qualitat intern. Disposa de certificat 
ISO:9.001, però no s’adjunta. Empresa amb experiència específica però no s’inclou  
als CV (4 punts). 

 
- PLASFOC: s’especifica sistema de localització de zones d’actuació. Productes similars 

als especificats als projecte. Manca la fitxa del material d’ancoratge. No s’indiquen 
els assajos. No s’explica el control de qualitat intern. Disposa de certificat ISO:9.001, 
però no s’adjunta. Empresa amb experiència específica però no s’inclou  als CV. (3.75 
punts). 
 

- OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U.: S’especifica i es millora el sistema de 
localització de zones d’actuació. Productes especificats al projecte. S’indica 
laboratori i assajos complementaris. No s’explica el control de qualitat intern. 
Disposa de certificat ISO:9.001. No justifica experiència específica en aquest tipus 
d’obra. (7.25 punts). 
 

- COMSA, S.A.U : No s’especifica el sistema de localització de zones d’actuació. 
Productes especificats als projecte o similars. S’indiquen els assajos previstos al 
projecte. No s’explica el control de qualitat intern. Disposa de certificat ISO:9.001, 
però no s’adjunta. No justifica experiència específica en aquest tipus d’obra (5.25 
punts). 

 
 

2.3 Programa de treball (cronograma) y Organigrama..............................fins a  5 punts.   

Es valorarà el nivell de desglossament  de les activitats per pavelló, el grau de detall, 

els recursos assignats i el vincle entre activitats. Es valorarà Organigrama i titulacions.  

- RAS-21, SL : Programació poc detallada, pla de treball prou independent de la 
coberta, proposa, en cas necessari, treballar coincidint amb l’horari d’activitat del 
Mercat. Empresa amb experiència específica en aquest tipus de projecte, però no 
s’inclouen els C.V. Nivell alt de definició dels recursos assignats. (3.25 punts). 
 

- REHAC, SA : Programació poc detallada. Pla de treball prou independent de la 
coberta. Mancança a l’organigrama. Empresa amb experiència específica en aquest 
tipus de projecte, però no s’inclouen els C.V. Nivell alt de definició dels recursos 
assignats. (3.75 punts). 
 

- PLASFOC: Programació poc detallada. No s’especifica coordinació amb coberta. 
Organigrama bàsic. Empresa amb experiència específica en aquest tipus de projecte, 
però no s’inclouen els C.V. (1.75 punts). 
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- OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U.: Programació detallada. No s’especifica en 
detall el tractament de la incidència amb la coberta. Els C.V sense experiència 
específica en aquest tipus de projecte. Nivell mig de definició dels recursos assignats. 
(3.50 punts). 

 
- COMSA, S.A.U : Programació detallada. Coordinació amb Coberta. Els C.V sense 

experiència específica en aquest tipus de projecte. Nivell alt de definició dels 
recursos assignats. (4.50 punts). 

 

 

2.4 Millora  de garanties ..........................................................................fins a 3 punts.  

Millores en els sistemes constructius proposats, amb una ampliació de garanties i/o 

justificació.    

- RAS-21, SL : No inclou millores a les garanties. Com millora tècnica presenta l’ús de 
productes anti-molses i decapants (0.50 punts). 
 

- REHAC, SA : Millora de la garantia fins als 8 anys. Com millora tècnica presenta l’ús 
de decapant (2.25 punts). 

 
- PLASFOC: No inclou millores a les garanties. Com millora tècnica presenta l’ús de gel 

limpiador (0.50 punts). 
 

- OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U.: Millora de la garantia fins als 3 anys. Com 
millora tècnica presenta l’ús d’escleròmetre en la identificació de patologies, 
supervisat per tècnic qualificat i designació de col·laboració de laboratori i tècnic  
autor de l’estudi de patologies (1.5 punts). 
 

- COMSA, S.A.U : Millora de la garantia fins als 8 anys (2.00 punts). 
 

2.5 Proposta de seguretat i salut laboral.........................................fins a 1 punts.   

Es valorarà la proposta de Seguretat i Salut especifica per aquesta obra.   

- RAS-21, SL : Presenta Certificat OHSAS 18.001 i proposta de gestió de la seguretat i 
salut generalista poc adaptada a l’obra amb un grau de definició mig (0.75 punts). 
 

- REHAC, SA : Presenta Certificat OHSAS 18.001 i proposta de gestió de la seguretat i 
salut generalista poc adaptada a l’obra amb un grau de definició mig (0.75 punts). 

 
- PLASFOC : Presenta Certificat OHSAS 18.001 i proposta de gestió de la seguretat i 

salut generalista poc adaptada a l’obra amb un grau de definició baix (0.5 punts). 
 



 

 

6 

- OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U.: Presenta Certificat OHSAS 18.001 i proposta 
de gestió de la seguretat i salut generalista poc adaptada a l’obra amb un grau de 
definició mig (0.75 punts). 

 
- COMSA, S.A.U : Presenta Certificat OHSAS 18.001 i proposta de gestió de la 

seguretat i salut generalista poc adaptada a l’obra amb un grau de definició mig 
(0.75 punts). 
 
 

2.6 Sensibilitat mediambiental..............................................................fins a 1 punts.  

Planificació dels enderrocs, control dels residus i aplicació de criteris sostenibles en la 

gestió del servei. 

- RAS-21, SL : Presenta Certificat ISO 14.001 i proposta de gestió mediambiental 
generalista poc adaptada a l’obra amb un grau de definició mig (0.75 punts). 
 

- REHAC, SA : Presenta Certificat ISO 14.001 i proposta de gestió mediambiental 
generalista poc adaptada a l’obra amb un grau de definició mig (0.75 punts). 

 
- REHAC, SA : Presenta Certificat ISO 14.001 i proposta de gestió mediambiental 

generalista poc adaptada a l’obra amb un grau de definició baix (0.5punts). 
 

- OPROLER OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U.: Presenta Certificat ISO 14.001 i proposta de 
gestió mediambiental generalista poc adaptada a l’obra amb un grau de definició 
mig (0.75 punts). 

 
- COMSA, S.A.U : Presenta Certificat ISO 14.001 i proposta de gestió mediambiental 

generalista poc adaptada a l’obra amb un grau de definició mig (0.75 punts). 
 
 
 

  

RAS 21, S.L. REHAC,SA PLASFOC OPROLER COMSA 

PROPOSTA TECNICA             

1 Memòria detallada del 
procés d'execució 5 2,75 2,75 1,5 4 4 

2 Memòria de qualitats 10 5,25 4 3,75 7,25 5,25 

3 Programa de treballs y 
organigrama 5 3,25 3,75 1,75 3,5 4,5 

4 Millores garanties 3 0,5 2,25 0,25 1,5 2 

5 PROPOSTA SEGURETAT I 
SALUT 1 0,75 0,75 0,5 0,75 0,75 

6 SENSIBILITAT AMBIENTAL  1 0,75 0,75 0,5 0,75 0,75 

TOTAL 25 13,25 14,25 8,25 17,75 17,25 
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2. OFERTA ECONÒMICA 

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

RAS 21, S.L. 210.116,74 € 

REHAC,SA 184.461,54 € 

PLASFOC 151.806,97 € 

OPROLER 200.147,10 € 

COMSA 224.548,05 € 

 
El pressupost màxim de licitació és de 267.391,17€ (IVA exclòs), i les cinc ofertes presentades 
acompleixen aquest criteri. 
 
Els criteris d’adjudicació i negociació estan recollits en l’annex 5 del Plec Administratiu. 

En primer lloc es procedeix a calcular la puntuació econòmica. 

Puntuació màxima 70 punts 

Per la valoració del preu s’aplicarà la següent fórmula: 
 

P = (Omin/Oi) x 70 
 

On: 
P = Puntuació ( 0 ≤ P ≤ 70) 
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: 

 
Oferta 

Baixa 
respecte 
la mitjana 

RAS 21, S.L. 210.116,74 € 8% 

REHAC,SA 184.461,54 € -5% 

PLASFOC 151.806,97 € -22% 

OPROLER 200.147,10 € 3% 

COMSA 224.548,05 € 16% 

      
MITJANA 

                                                                           

194.216,08 € 
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Donat que l’empresa PLASFOC, S.A.U presenta una baixa superior al 15 % de la mitjana, 
el 29/06/2016 se li sol·licita justificació de la seva proposta econòmica.  No essent 
suficients els aclariments presentats, la seva proposta queda fora del procediment.   
 
D’aquesta forma, el resum de propostes econòmiques resta com s’indica a continuació, i 
a on ja no es troben valoracions per sota del 15% de la mitja: 
 

 

 
RESUM 

 
Preu licitació 

% Baixa 
respecte de 
la mitjana 

RAS-21, SL  
                                        

210.116,74 €  3% 

REHAC, SA 
                                        

184.461,54 €  -10% 

OPROLER  
                                        

200.147,10 €  -2% 

COMSA, S.A.U 
                                        

224.548,05 €  10% 

   
MITJANA                                                                            

204.818,36 €    
  

 
Per portar a terme la valoració econòmica s’elabora la següent taula aplicant la fórmula 
exposada anteriorment. La puntuació econòmica resta: 
 
 

 
RESUM 

 
OFERTES PUNTS 

RAS-21, SL  
                                        

210.116,74 €  61,45 

REHAC, SA                                         
184.461,54 €  70,00 

OPROLER OBRAS 
                                        

200.147,10 €  64,51 

COMSA, S.A.U 
                                        

224.548,05 €  57,50 

   Oferta més econòmica 184.461,54 € 
  

Es passa a continuació a fer la valoració tècnica. 
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3. RESUM PUNTUACIÓ 

 
S’adjunta a continuació quadre resum de les puntuacions obtingudes per cadascuna de 
les ofertes, tant a l’apartat 1. Proposta Econòmica com a l’apartat 2. Proposta Tècnica: 
 

 

 
 1. Proposta 

Técnica 
 

2. Proposta 
Econòmica 

 

 
TOTAL 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 
 

25 70 95 

RAS-21, S.L. 13,25 61,45 74,70 

REHAC, S.A 14,25 70,00 84,25 

OPROLER 17,75 64,51 82,26 

COMSA, S.A.U 17,25 57,50 74,75 

 
 

Tenint en compte que en el darrer i últim tram del procediment de licitació, Sobre 4 
Negociació, s’avaluen fins a 5 punts,  segons els criteris exposats als Plecs, es proposen 
les dues úniques empreses que estan dins d’aquest marge :  REHAC, S.A i OPROLER 
OBRAS Y PROYECTOS, S.L.U., amb 84,25 i 82,26 punts respectivament. 
 
Els imports oferts per aquestes dues empreses, segons les seves baixes econòmiques, 
representen una baixa del 31,01% i el 25,15% sobre el pressupost màxim de licitació 
aprovat, respectivament. 
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4. NEGOCIACIO 

Segons el annex 5 del PLEC DE CLÀUSULES PARTICULARS DE CONTRACTACIÓ s’ha procedir a 

valorar el sobre 4 segon els criteris:  

A) MILLORES EN LA COORDINACIÓ D’ACTIVITATS AMB ELS TREBALLS DE COBERTA DELS 

PAVELLONS E i F….………………………Fins a 3 punts 

- REHAC,S.A.: Millores en la coordinació (1 punts). 
 

OPROLER : Augment dels mitjans per millorar rendiments i reducció de interferències, 
millores de coordinació. (2 punts). 

 

b) MILLORES EN L’EXECUCIÓ……………………………………………………………………….…Fins a 2 punts. 

- REHAC,S.A.: Utilització de productes especificats al projecte (2 punts). 
 

- COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A. : Millora del tipus de recobriment, augment 
de la garantia. (2 punts). 
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5. RESUM FINAL I CONCLUSIÓ 

S’adjunta a continuació quadre resum de les puntuacions obtingudes per cadascuna de 
les ofertes: 

 
 

 

1. Proposta 
Tècnica 

2.  Proposta 
Econòmica 

3.Negociacio TOTAL 

Puntuació 25 75 5 100 

REHAC,S.A. 14,25 70,00 3,00 87,25 

OPROLER 17,75 64,51 4,00 86,26 

 

 
Es proposa l’empresa REHAC,S.A. amb 87,25 punts com a adjudicatària de les OBRES DE 
REPARACIÓ DE L’ESTRUCTURA DE FORMIGÓ DELS PAVELLONS E I F DEL MERCAT 
CENTRAL DE FRUITES I HORTALISSES DE MERCABARNA, per un import de 184.461,54 € 
(IVA exclòs).  

 
Aquest import equival a un 31,01% de reducció respecte el pressupost màxim de 
licitació aprovat. 
 
 
 
 

 
 
Teresa Ricol Carreras 
Cap de desenvolupament d’infraestructures 
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