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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 MILLORA DE LES CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

DEL MERCAT CENTRAL DE FRUITES I HORTALISSES DE MERCABARNA. (BARCELONA), dut a terme 

mitjançant procediment obert amb regulació no harmonitzada, s’han presentat un total de 10 

empreses: 

 
 PEFIPRESA 

 DRAGADOS 

 COBRA 

 COMSA 

 DOMINION 

 PROSEGUR 

 ENGIE 

 KOSMOS GROUP 

 ELECNOR 

 OPROLER 

 
 
La valoració tècnica se ha realitzat segons els criteris de valoració de l’annex 6 del plec 
administratiu  on s’indica un màxim de 25 punts per la proposta tècnica.  
 
La puntuació mínima per poder ser adjudicatari serà de 15 punts a obtenir en relació a la 
valoració de la proposta tècnica. Els licitadors que no assoleixin aquest puntuació mínima, seran 
exclosos del procediment. 
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1. PROPOSTA TÉCNICA 

1.1. MEMORIA DETALLADA DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ  

Puntuació màxima 10 punts 
 
Es valorarà la descripció detallada del procés d’execució i sistemes constructius tenint 
en compte les particularitats d’intervenció i d’acord amb el projecte. Es valorarà que el 
pla d’actuació estigui fora del horari d’operativitat del MCFH i els anàlisi 
d’interferències amb altres instal·lacions. 
 

- PEFIPRESA: Procés d’execució detallat amb adaptació a l’operativitat i les 
instal·lacions dels Mercats, amb descripció especifica de sectorització i proposta 
d’implantació . (8,5 punts) 

- DRAGADOS: Procés d’execució detallat amb adaptació a l’operativitat i les 
instal·lacions dels Mercats, amb descripció especifica de sectorització i propostes 
especifiques en treballs de coordinació amb majoristes . (10 punts). 

- COBRA: Procés d’execució detallat amb adaptació a l’operativitat i les instal·lacions 
dels Mercats, amb descripció especifica de sectorització i proposta especifica amb 
majoristes . (8 punts) 

- COMSA: Procés d’execució detallat amb adaptació a l’operativitat i les instal·lacions 
dels Mercats, amb breu descripció especifica de sectorització i proposta especifica 
amb majoristes . (7,5 punts) 

- DOMINION: Procés d’execució detallat amb adaptació a l’operativitat i les 
instal·lacions dels Mercats, amb descripció especifica de sectorització i proposta 
d’implantació . (8,5 punts) 

- PROSEGUR: Descripció generalista amb poca adequació al projecte. (3 punts) 

- ENGIE: Descripció generalista amb poca adequació al projecte. (3 punts) 

- KOSMOS GROUP: Procés d’execució detallat amb adaptació a l’operativitat i les 
instal·lacions dels Mercats, amb breu descripció especifica de sectorització i 
proposta especifica amb majoristes . (7,5 punts) 

- ELECNOR: Procés d’execució amb grau de detall baix amb adaptació a l’operativitat i 
les instal·lacions dels Mercats, amb breu descripció especifica de sectorització i 
proposta especifica amb majoristes . (5,75 punts) 

- OPROLER: Procés d’execució detallat amb adaptació a l’operativitat i les 
instal·lacions dels Mercats, amb descripció especifica de sectorització i proposta 
d’implantació . (8,5 punts) 
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1.2. MEMÒRIA DE QUALITATS 

Puntuació màxima 5 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. 

- PEFIPRESA: Memòria de qualitats amb les fitxes tècniques bastant completa on 
inclou; BIE’s, Extintors, Armaris extintors, ruixadors, fixacions, canonada, vàlvules, 
central d’incendis, detecció de fums, portes tallafoc i barrera fums, amb millores . (5 
punts) 

- DRAGADOS: Memòria de qualitats amb les fitxes tècniques bastant completa on 
inclou; BIE’s, Extintors, ruixadors, canonada, vàlvules, central d’incendis, detecció de 
fums, portes tallafoc i barrera fums. (3,6 punts) 

- COBRA: Memòria de qualitats amb les fitxes tècniques bastant completa on inclou; 
BIE’s, ruixadors, canonada, central d’incendis, detecció de fums, portes tallafoc i 
barrera fums. (3,7 punts) 

- COMSA: Memòria de qualitats amb les fitxes tècniques bastant completa on inclou; 
BIE’s, Extintors, Armaris extintors, ruixadors, fixacions, canonada, vàlvules, central 
d’incendis, detecció de fums, portes tallafoc i barrera fums. (4,6 punts) 

- DOMINION: Memòria de qualitats amb les fitxes tècniques bastant completa on 
inclou;  Ruixadors, central d’incendis, detecció de fums i barrera fums. (2,1 punts) 

- PROSEGUR: Memòria de qualitats amb les fitxes tècniques bastant completa on 
inclou; BIE’s, Extintors, Armaris extintors, ruixadors, fixacions, canonada, vàlvules, 
central d’incendis, detecció de fums i portes tallafoc. (4,2 punts) 

- ENGIE: Memòria de qualitats amb les fitxes tècniques bastant completa on inclou;  
Extintors, ruixadors, vàlvules i central d’incendis (2,8 punts) 

- KOSMOS GROUP: Memòria de qualitats amb les fitxes tècniques bastant completa 
on inclou;  Extintors, ruixadors, canonada, vàlvules, central d’incendis, detecció de 
fums, portes tallafoc i barrera fums. (3,2 punts) 

- ELECNOR: Memòria de qualitats amb les fitxes tècniques bastant completa on 
inclou; BIE’s, Extintors, ruixadors, canonada, vàlvules, central d’incendis, detecció de 
fums, portes tallafoc i barrera fums. (3,3 punts) 

- OPROLER: Memòria de qualitats amb les fitxes tècniques bastant completa on 
inclou;  Extintors, ruixadors, vàlvules i central d’incendis (2,5 punts)  
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1.3. PROGRAMA DE TREBALL( CRONOGRAMA) Y ORGANIGRAMA 

Puntuació màxima 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.  

- PEFIPRESA: Programa de treball desglossat grau mig. Presentació d’assignació de 
recursos grau mig, organigrama i CV  adients. (3.5 punts). 

- DRAGADOS: Programa de treball desglossat grau alt. Descripció de camí crític. 
Presentació d’assignació de recursos grau mig, organigrama i CV  adients. (5 punts). 

- COBRA: Programa de treball desglossat grau alt. Descripció de camí crític. 
Presentació d’assignació de recursos grau mig, organigrama i CV  adients. (5 punts). 

- COMSA: Programa de treball desglossat grau alt. Descripció de punts crítics. 
Presentació d’assignació de recursos grau mig, organigrama i CV  adients. (4,5 
punts). 

- DOMINION: Programa de treball desglossat grau mig. Descripció partides amb mes 
incidència. Presentació d’assignació de recursos grau mig, organigrama i CV  adients. 
(4 punts). 

- PROSEGUR: Programa de treball poc definit. (1,5 punts) 

- ENGIE: Programa de treball poc definit. Organigrama i CV adients.(2,75 punts)  

- KOSMOS GROUP: Programa de treball poc definit. Organigrama i CV adients.(2,75 
punts) 

- ELECNOR: Programa de treball desglossat grau alt. Organigrama. (3,5 punts). 

- OPROLER: Programa de treball desglossat grau mig. Organigrama i mitjans. (3 
punts). 
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1.4. MILLORES DE GARANTIES 

Puntuació màxima:3 punts 
 
Millores en els sistemes constructius proposats, amb una ampliació de garanties i/o 
justificació  

- PEFIPRESA: No presenta millores a considerar. (0 punts). 

- DRAGADOS: 5 anys de garantia. (2 punts). 

- COBRA: 1 any de manteniment preventiu i sistemes d’assegurament de la Q. (0.5 
punts). 

- COMSA: 3 anys de garantia i material de recanvi. (2 punts). 

- DOMINION: 4 anys de garantia y manteniment preventiu( 2 punts). 

- PROSEGUR: No presenta millores a considerar. (0 punts). 

- ENGIE: No presenta millores a considerar. (0 punts). 

- KOSMOS GROUP: No presenta millores a considerar. (0 punts). 

- ELECNOR: Un any de manteniment. (1 punts). 

- OPROLER: No presenta millores a considerar. (0 punts). 
 

 

1.5. PROPOSTA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 

Puntuació màxima:1 punts 
Es valorarà la proposta de Seguretat i Salut especifica per aquesta obra. 

- PEFIPRESA: OSHAS 18001 en PCI i proposta adaptada a obra. (1 punts). 

- DRAGADOS: OSHAS 18001 en PCI i proposta poc adaptada a obra. (0.75 punts). 

- COBRA: OSHAS 18001 en PCI i proposta poc adaptada a obra. (0.75 punts). 

- COMSA: OSHAS 18001 en PCI i proposta poc adaptada a obra. (0.75 punts). 

- DOMINION: OSHAS 18001 i proposta poc adaptada a obra. (0.5 punts). 

- PROSEGUR: Proposta poc adaptada a obra. (0.25 punts). 

- ENGIE: Proposta no avaluable. (0 punts). 

- KOSMOS GROUP: OSHAS 18001 en PCI i proposta adaptada a obra. (1 punts) 

- ELECNOR: OSHAS 18001 i proposta adaptada a obra. (0.75 punts) 

- OPROLER: OSHAS 18001 i proposta no adaptada a obra. (0.25 punts). 
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1.6. SENSIBILITAT MEDIAMBIENTAL 

Puntuació màxima:1 punts 

Aplicació de criteris sostenibles en la gestió del servei. 

- PEFIPRESA: ISO 14:001 en PCI i proposta adaptada a obra. (1 punts). 

- DRAGADOS: ISO 14:001 en PCI i proposta adaptada a obra (1 punts). 

- COBRA: ISO 14:001 en PCI i proposta adaptada a obra. (1 punts). 

- COMSA: ISO 14:001 i proposta adaptada a obra. (0.75 punts). 

- DOMINION: ISO 14:001 i proposta adaptada a obra. (0.75 punts). 

- PROSEGUR: Proposta poc adaptada a obra. (0.25 punts). 

- ENGIE: ISO 14:001. (0.5 punts). 

- KOSMOS GROUP: ISO 14:001 en PCI i proposta adaptada a obra. (1 punts). 

- ELECNOR: ISO 14:001 i proposta adaptada a obra. (0.75 punts) 

- OPROLER: ISO 14:001 i proposta adaptada a obra. (0.75 punts). 
 

2. RESUM PUNTUACIÓ 

 
Com a resum de la puntuacions es presenta la taula amb el sumatori del diferents apartats 
segons el llista d’empreses:  
 

 

Apartat 
1.1 

Apartat 
1.2 

Apartat 
1.3 

Apartat 
1.4 

Apartat 
1.5 

Apartat 
1.6 TOTAL 

 
10 5 5 3 1 1 25,00 

PEFIPRESA 8,5 5 3,5 0 1 1 19,00 

DRAGADOS 10 3,6 5 2 0,75 1 22,35 

COBRA 8 3,7 5 0,5 0,75 1 18,95 

COMSA 7,5 4,6 4,5 2 0,75 0,75 20,10 

DOMINION 8,5 2,1 4 2 0,5 0,75 17,85 

PROSEGUR 3 4,2 1,5 0 0,25 0,25 9,20 

ENGIE 3 2,8 2,75 0 0 0,5 9,05 

KOSMOS GROUP 7,5 3,2 2,75 0 1 1 15,45 

ELECNOR 5,75 3,3 3,5 1 0,75 0,75 15,05 

OPROLER 8,5 2,5 3 0 0,25 0,75 15,00 
 

D’acord al punt establert en el annex 6 del plec administratiu, la puntuació mínima necessària 
per poder ser adjudicatari serà 15 punts. Per aquest motiu queden excloses del procediment la 
ofertes presentades per la empreses PROSEGUR i ENGIE, amb una puntuació de 9,20 i 9,05 
punts respectivament. 
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2. PROPOSTA ECONOMICA( Puntuació màxima75 punts) 

El passat dia 13/7/2016 es va realitzar de l’obertura  de les propostes econòmiques del 
sobre 3 en  acte públic al saló d’actes de Mercabarna amb les següents propostes:  

 

 
Oferta sense IVA 

PEFIPRESA        2.010.006,26 €  

DRAGADOS        1.851.527,02 €  

COBRA        2.137.271,09 €  

COMSA        1.794.023,16 €  

DOMINION        2.387.354,57 €  

KOSMOS GROUP        2.426.428,35 €  

ELECNOR        1.890.909,44 €  

OPROLER        1.965.808,22 €  

 
Segons els criteris de puntuació que estan recollits en l’annex 6 del Plec Administratiu. 

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 15 punts percentuals 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 sense IVA 

Baixa respecte 
la mitjana 

PEFIPRESA        2.010.006,26 €  -2,33% 

DRAGADOS        1.851.527,02 €  -10,03% 

COBRA        2.137.271,09 €  3,86% 

COMSA        1.794.023,16 €  -12,82% 

DOMINION        2.387.354,57 €  16,01% 

KOSMOS GROUP        2.426.428,35 €  17,91% 

ELECNOR        1.890.909,44 €  -8,12% 

OPROLER        1.965.808,22 €  -4,48% 

 
Cap oferta presenta un valor que estigui un 15% per sota de la mitjana. 
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La puntuació econòmica segons el criteri de puntuació es:  

 

MAXIM: 75,00 

PEFIPRESA     66,94    

DRAGADOS     72,67    

COBRA     62,95    

COMSA     75,00    

DOMINION     56,36    

KOSMOS GROUP     55,45    

ELECNOR     71,16    

OPROLER     68,45    

 
El quadre resum de les puntuació tècnica i econòmica queda de la següent manera: 

 

 

Puntuació  
Tècnica 

Puntuació  
Econòmica 

Total 

MAXIM: 25,00 75,00 100,00 

PEFIPRESA 19,00 66,94 85,94 

DRAGADOS 22,35 72,67 95,02 

COBRA 18,95 62,95 81,90 

COMSA 20,10 75,00 95,10 

DOMINION 17,85 56,36 74,21 

KOSMOS GROUP 15,45 55,45 70,90 

ELECNOR 15,05 71,16 86,21 

OPROLER 15,00 68,45 83,45 

 
Es proposa l’empresa COMSA amb 95,10 punts com a adjudicatària per la MILLORA DE LES 

CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DEL MERCAT CENTRAL DE FRUITES I 

HORTALISSES DE MERCABARNA. (BARCELONA), per un import de  1.794.023,16 €  (IVA 

exclòs).  

Aquest import equival a un 30,45% de reducció respecte el pressupost de licitació aprovat. 

 

 

 

Teresa Ricol Carreras 
Cap de desenvolupament d’infraestructures 
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