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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 REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AL MERCAT CENTRAL 
DE FRUITES I HORTALISSES DE MERCABARNA (BARCELONA), dut a terme mitjançant 
procediment negociat, s’han presentat un total de 9 empreses: 
 

- FELCA INSTALACIONES 
- IMECSA 
- SOGESA 
- SURIS 
- ALUVISA 
- INSTAVI PAJELLÀ, S.L. 
- ELECNOR 
- COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS 
- FCC 
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A. 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 tingui en compta l’horari d’operativitat dels Mercats.   

- FELCA INSTALACIONES. : Procés d’execució detallat amb un grau mig i d’adaptació a 
l’operativitat del Mercat. Interferències amb  instal·lacions existents. (3 punts) 

 
- IMECSA : Procés d’execució detallat amb un grau mig i d’adaptació a l’operativitat 

del Mercat. Interferències amb  instal·lacions existents. Magatzem en MB. (3,5 
punts) 
 

- SOGESA : Procés d’execució detallat amb un grau baix i d’adaptació a l’operativitat i 
les instal·lacions dels Mercats. (2 punts) 
 

- SURIS : Procés d’execució detallat amb un grau mig i d’adaptació a l’operativitat i les 
instal·lacions dels Mercats. (2.5 punts).  
 

- ALUVISA: Procés d’execució detallat amb un grau mig i d’adaptació a l’operativitat 
del Mercat. Coordinació amb altres obres. (3 punts) 
 

- INSTAVI PAJELLÀ, S.L. : Procés d’execució detallat amb un grau mig i d’adaptació a 
l’operativitat del Mercat. Interferències amb  instal·lacions existents. (3 punts) 

 
- ELECNOR : Procés d’execució detallat amb un grau mig i d’adaptació a l’operativitat 

del Mercat. Interferències amb  instal·lacions existents. (3 punts) 
 

- COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS : Procés d’execució detallat amb un grau mig i 
d’adaptació a l’operativitat del Mercat. Interferències amb  instal·lacions existents. 
(3 punts) 

 
- FCC: Procés d’execució detallat amb un grau alt i d’adaptació a l’operativitat del 

Mercat. Interferències amb  instal·lacions existents. (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.  

- FELCA INSTALACIONES. : Memòria de qualitats amb les fitxes tècniques. Armaris 
elèctrics, llumenera emergència i safates. No avaluables resta llumeneres (2.5 punts) 



 

 

4 

- IMECSA : Memòria de qualitats amb les fitxes tècniques. Armaris elèctrics, 
llumeneres i safates. (4.5 punts) 

- SOGESA : Memòria de qualitats amb les fitxes tècniques. Armaris elèctrics, 
llumeneres, safates i cables. (8.5 punts) 

- SURIS : Memòria de qualitats amb les fitxes tècniques. Armaris elèctrics, llumeneres, 
safates i cables. (5.5 punt) 

- ALUVISA:  Memòria de qualitats amb les fitxes tècniques. Armaris elèctrics, 
llumeneres, safates i cables. (7 punts) 

- INSTAVI PAJELLÀ, S.L. : Memòria de qualitats amb les fitxes tècniques. Armaris 
elèctrics, llumenera emergència i safates. No avaluables resta llumeneres (2.5 punts) 

- ELECNOR : Memòria de qualitats amb les fitxes tècniques. Armaris elèctrics, 
llumeneres i safates. (5 punts) 

- COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS : Memòria de qualitats amb les fitxes 
tècniques. Armaris elèctrics, llumeneres, safates i cables. (7 punts) 

- FCC: Memòria de qualitats amb les fitxes tècniques. Armaris elèctrics, llumeneres, 
safates i cables. (8 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.  

- FELCA INSTALACIONES. : Programa de treball desglossat. Amb indicació de camí 
crític. Presentació d’assignació de recursos grau mig, organigrama i CV adients. (4 
punts) 

- IMECSA :  Programa de treball desglossat. Amb indicació de camí crític. Presentació 
d’assignació de recursos grau mig, organigrama i CV adients. (4 punts) 

- SOGESA : Programa de treball desglossat. Presentació d’ organigrama i CV adients. 
(2.5 punts) 

- SURIS : Programa de treball desglossat. Amb indicació de camí crític. Presentació 
d’assignació de recursos grau mig i organigrama. (3 punts) 

- ALUVISA:  Programa de treball desglossat. Amb indicació de camí crític. Presentació 
d’assignació de recursos grau mig i organigrama. (3 punts) 

- INSTAVI PAJELLÀ, S.L. : Programa de treball desglossat. Amb indicació de camí crític. 
Presentació d’assignació de recursos grau mig i organigrama. (3 punts) 

- ELECNOR : Programa de treball desglossat. Presentació d’assignació de recursos grau 
mig, organigrama i CV adients. (3 punts) 

- COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS :  Programa de treball desglossat. Amb 
indicació de camí crític. Presentació d’assignació de recursos grau mig i organigrama. 
(3 punts) 
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- FCC: Programa de treball desglossat. Amb indicació de camí crític. Presentació 
d’assignació de recursos grau mig, organigrama i CV adients. (4 punts) 

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

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

justificació.    

- FELCA INSTALACIONES.: Millores en els terminis de les garanties (4 anys) i propostes 
tècniques interessants. (2.5 punts) 

- IMECSA : Propostes tècniques interessants. (2.5 punts) 

- SOGESA : Millores en els terminis de les garanties (5 anys) i propostes tècniques 
interessants. (3 punts) 

- SURIS : Millores en els terminis de les garanties (3 anys) i propostes tècniques 
interessants. (2 punts) 

- ALUVISA:  Millores en els terminis de les garanties (5 anys) i 10 anys en LEDS. (3 
punts) 

- INSTAVI PAJELLÀ, S.L. : Millores en els terminis de les garanties (5 anys) i propostes 
tècniques interessants. (3 punts) 

- ELECNOR : Millores en els terminis de les garanties parcials (5/3 anys). (1 punts) 

- COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS :  Millores en els terminis de les garanties 
parcials (4 anys). (1.5punts) 

- FCC: Millores en els terminis de les garanties (3 anys) i propostes tècniques 
interessants. (2.5 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.   

- FELCA INSTALACIONES. : Proposta de gestió de la seguretat i salut g amb un grau de 
definició mig (0.5 punts). 

- IMECSA : Proposta de gestió de la seguretat i salut g amb un grau de definició mig 
(0.5 punts). 

- SOGESA :  Proposta de gestió de la seguretat i salut g amb un grau de definició alt. 
Anàlisi de l’estudi. (1 punts). 

- SURIS : Certificat OHSAS 18.001 i proposta de gestió de la seguretat i salut 
generalista amb mesures adaptades a l’obra amb un grau de definició mig (1 punt). 

 

- ALUVISA: No presenta Certificat OHSAS 18.001 i la seva proposta de gestió de la 
seguretat i salut és generalista poc adaptada a l’obra amb un grau de definició mig 
(0.5 punts). 

- INSTAVI PAJELLÀ, S.L. : : Proposta de gestió de la seguretat i salut g amb un grau de 
definició baix (0 punts). 
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- ELECNOR : Certificat OHSAS 18.001 (0.5 punts). 

- COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS : Certificat OHSAS 18.001 i proposta de gestió 
de la seguretat i salut generalista amb mesures adaptades a l’obra amb un grau de 
definició mig (1 punt). 

- FCC: Certificat OHSAS 18.001 i proposta de gestió de la seguretat i salut generalista 
amb mesures adaptades a l’obra amb un grau de definició mig (1 punt). 

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

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

gestió del servei. 

- FELCA INSTALACIONES. :  Certificat ISO 14.001 i proposta de gestió mediambiental 
(1 punts). 

- IMECSA :  Certificat ISO 14.001 i proposta de gestió mediambiental (1 punts). 

- SOGESA : Certificat ISO 14.001 i proposta de gestió mediambiental (1 punts). 

- SURIS : Certificat ISO 14.001 i proposta de gestió mediambiental (1 punts). 

- ALUVISA:  Certificat ISO 14.001 i proposta de gestió mediambiental generalista (0.5 
punts). 

- INSTAVI PAJELLÀ, S.L. : Certificat ISO 14.001 i proposta de gestió mediambiental (1 
punts). 

- ELECNOR : Certificat ISO 14.001 i proposta de gestió mediambiental (1 punts). 

- COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS : Certificat ISO 14.001 i proposta de gestió 
mediambiental (1 punts). 

- FCC: Certificat ISO 14.001 i proposta de gestió mediambiental (1 punts). 

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

 

 

Apartat 
1.1 

Apartat 
1.2 

Apartat 
1.3 

Apartat 
1.4 

Apartat 
1.5 

Apartat 
1.6 

TOTAL 

 
5 10 5 3 1 1 25,00 

FELCA 3 2,5 4 2,5 0,5 1 13,50 
IMECSA 3,5 4,5 4 2,5 0,5 1 16,00 
SOGESA 2 8,5 2,5 3 1 1 18,00 
SURIS 2,5 5,5 3 2 1 1 15,00 
ALUVISA 3 7 3 3 0,5 0,5 17,00 
INSTAVI 3 2,5 3 3 0 1 12,50 
ELECNOR 3 5 3 1 0,5 1 13,50 
COBRA INSTAL. Y SERVICIOS 3 7 3 1,5 1 1 16,50 
FCC 4 8 4 2,5 1 1 20,50 
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B. OFERTA ECONÒMICA 

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

 
FELCA                          621.600,26 €  
IMECSA                          653.825,26 €  
SOGESA                          690.894,82 €  
SURIS                          690.798,65 €  
ALUVISA                          517.818,99 €  
INSTAVI                          620.978,59 €  
ELECNOR                          719.345,14 €  
COBRA INSTAL. Y SERVICIOS                          607.160,21 €  
FCC                          724.139,39 €  

 
El pressupost màxim de licitació és de 734.172,95€ (IVA exclòs), i les 9 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. 

1. OFERTA 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: 

 
FELCA                          621.600,26 €  -4,31% 
IMECSA                          653.825,26 €  0,65% 
SOGESA                          690.894,82 €  6,35% 
SURIS                          690.798,65 €  6,34% 
ALUVISA                          517.818,99 €  -20,29% 
INSTAVI                          620.978,59 €  -4,41% 
ELECNOR                          719.345,14 €  10,73% 
COBRA                           607.160,21 €  -6,54% 
FCC                          724.139,39 €  11,47% 
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ALUVISA ha presentat un baixa que està per sota del 15% de la mitjana, conseqüentment i 
d’acord als criteris de valoració, se li ha demanat justificació d’aquesta oferta. 
 
Un vegada revisada la justificació presentada per ALUVISA, es considera que son suficients els 
aclariments presentats, pel que queda inclosa en el procediment.  
 

Per portar a terme la puntuació econòmica s’elabora la següent taula aplicant el criteris indicats 
anteriorment. 
 

La puntuació econòmica és: 
 

 

Puntuació 
Técnica 

Puntuació 
Econòmica Total 

FELCA 13,50                 58,31    71,81 
IMECSA 16,00                 55,44    71,44 
SOGESA 18,00                 52,46    70,46 
SURIS 15,00                 52,47    67,47 
ALUVISA 17,00                 70,00    87,00 
INSTAVI 12,50                 58,37    70,87 
ELECNOR 13,50                 50,39    63,89 
COBRA 16,50                 59,70    76,20 
FCC 20,50                 50,06    70,56 

 
Tenint en compte que en el darrer i últim tram del procediment de licitació, Sobre 4 Negociació,  
s’avaluen fins a 5 punts i ates que la diferencia entre l’oferta més avantatjosa i la següent és de 
10,8 punts aquest sobre no es requerit a cap empresa.  
 
Conseqüentment es proposa l’empresa ALUVISA (ALUMBRADOS VIARIOS, S.A.) amb 87,00 
punts com a adjudicatària de les OBRES DE REFORMA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AL 
MERCAT CENTRAL DE FRUITES I HORTALISSES DE MERCABARNA (BARCELONA), per un import 
de 517.818,99 €(IVA exclòs).  
 
Aquest import equival a un 29,47% de reducció respecte el pressupost màxim de licitació 
aprovat. 
 
 

 
 
Teresa Ricol Carreras 
Cap de desenvolupament d’infraestructures 
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