
 

 
1 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ  
 

REDACCIO DE PROJECTE I  EXECUCIO DE LES OBRES DE SUBSTITUCIO DELS 
TANCAMENTS DE FAÇANA DE L’EDIFICI DEL CENTRE DIRECTIU A  

MERCABARNA (BARCELONA) 

 
EXP. NEG15104 

 
 

 (4/05/2015) 
  



 

 
2 

En la licitació de la redacció del projecte i execució de les obres de substitució dels tancaments 
de façana de l’edifici del Centre Directiu de Mercabarna, duta a terme mitjançant procediment 
negociat, s’ha convidat a un total de 11 empreses, que han estat: 
 

- ALINDUST 
- TALLERES INOX 
- TALLERES VALERIANO MONTON 
- TALLERES MOYSER 
- EUROSCA 
- FOLCRA 
- TECHNAL 
- ACIEROID 
- BELLAPART 
- DRAGADOS 
- CONSTRUCCIONES TRADE 

 
De les quals, han presentat sol·licitud de participació les següents: 
 

- TALLERES INOX 
- TALLERES MOYSER 
- ACIEROID 
- DRAGADOS 
- CONSTRUCCIONES TRADE 

 
Un cop tancada l’admissió d’ofertes el passat 29 d’abril de 2015, les empreses que s’han 
presentat a la licitació, aportant tota la documentació requerida, han estat: 
 

- DRAGADOS   
- ACIEROID     

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

 
RESUM 

ACIEROID 797.347,38 € 
DRAGADOS 800.000,00 € 

 
 
El pressupost màxim de licitació és de 800.000 € (IVA exclòs), i les ofertes presentades 
acompleixen aquest criteri. 
 
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. PROPOSTA ECONOMICA  ....................................................................... Fins a 50 punts  
Es valorarà amb un màxim de 50 punts l’oferta més econòmica.. La resta d’ofertes es 
valoraran proporcionalment, segons la ponderació obtinguda per l’aplicació de la 
fórmula següent:  
( Om / Oi ) x 50  
Oi = import oferta a valorar  
Om = import oferta més baixa no exclosa per baixa temerària.  
En el supòsit de que una o varies ofertes econòmiques siguin inferiors al 15% de la 
mitjana del conjunt de les ofertes presentades, es podran considerar com a 
presumptament temeràries o desproporcionades.  
 
Donat que les dues ofertes difereixen entre elles en un  0,33% no es descarta cap oferta 
per raó de desproporcionalitat 

 
Per portar a terme la valoració econòmica s’aplica la formula expressada anteriorment i 
s’obtenen els següents puntuacions:. 

 
 

 
OFERTES PUNTS(a) 

ACIEROID 797.347,38 € 50,00 
DRAGADOS 800.000,00 € 49,83 

 
Es passa a continuació a fer la valoració tècnica.   

 

2.  PROPOSTA TECNICA ............................................................................. Fins a 46 punts  
 

2.1 Millora respecte als recursos i mitjans disponibles mínims  ..................... fins a 13 punts  
Es valoraran les millores presentades respecte als recursos i mitjans disponibles mínims 
definits en el plec.  
 
• ACIEROID. Valoració 6 punts. 

Maquinaria. Es presenta una relació d’equips correcte, encara que alguns equips no 
corresponen a les activitats previstes. 
Equip tècnic. Addicionalment es proposa la participació de un Delegat d’Obra, i un 
Responsable d’instal·lacions i un Tècnic de Prevenció , tots tres amb dedicació 
parcial. 

• DRAGADOS. Valoració 10 punts 
Maquinaria. Es relacionen els equips necessaris per a l’execució de l’obra, detallant 
la distribució per cada una de les activitats previstes.  
Equip tècnic. Addicionalment es proposa la participació de un Delegat d’Obra amb 
dedicació parcial i dos Caps de Producció, un Responsable d’Implantació d’Obra i un 
administratiu, tots ells amb dedicació total. També es preveu la participació de la 
Oficina Tècnica dels Serveis Centrals. S’identifiquen les funcions de cada un dels 
components de l’equip. 
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2.2 Proposta gràfica ....................................................................................... fins a 5 punts  
Es valorarà la claredat de la proposta gràfica (materials, especejament, àmbit 
d’actuació, detalls genèrics, etc.)  
 
• ACIEROID. Valoració 4 punts. 

La proposta gràfica es clara, conte plànols proposta de cada una de les façanes i 
detalls constructius de les solucions proposades. 

• DRAGADOS. Valoració 5 punts 
La proposta gràfica es clara, conte plànols proposta de cada una de les façanes i 
detalls constructius de les solucions proposades. Inclou fitxes tècniques del sistema 
de façana ventilada proposat. En planta s’identifiquen les zones afectades per els 
tancament provisionals 

 
2.3 Memòria detallada del procés d’execució ............................................... fins a 13 punts  

Es valorarà la descripció detallada del procés d’execució i sistemes constructius tenint en 
compte les particularitats de d’intervenció.  
Es valorarà la comprovació estructural dels forjats i la justificació del predimensionat 
dels elements que formaran els sistemes constructius, recollits en l’Annex de Càlcul 
Estructural.  
 
• ACIEROID. Valoració 10 punts. 

Es presenta memòria detallada del procés d’execució tenint en compte les 
particularitats i condicionants de l’obra. El plantejament es coherent i ben estudiat. 
Inclou estudi estructural que determina que, amb les solucions constructives 
proposades, la estructura no es veu pràcticament afectada. 

• DRAGADOS. Valoració 11 punts 
Es presenta memòria detallada del procés d’execució tenint en compte les 
particularitats i condicionants de l’obra. El plantejament es coherent i ben estudiat. 
Inclou especificacions de muntatge de fusteria d’alumini proposada, també s’inclou 
els càlculs per al predimensionat dels perfils. Inclou estudi d’implantació d’obra, 
indicant zones de càrrega-descàrrega, implantació de casetes, escala provisional 
d’accés  a zona de treball, plataforma tipus pont, etc 
Inclou estudi estructural, proposant reforç del perímetre dels forjats de la façana 
Nord-est. 

 
2.4 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. Es valorarà la proposta de Pla de Control de 
Qualitat.  
 
• ACIEROID. Valoració 5 punts. 

Es descriuen de forma clara tots els sistemes constructius proposats. Inclou els 
càlculs per al predimensionat i fitxes tècniques dels perfils de la fusteria d’alumini i 
del vidre aïllant previst. Es presenten fitxes tècniques del revestiment proposat per 
a les façanes cegues, a base de sistema Sto Therm Classic. 
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El mur cortina entre forjats, proposat per a la façana Nord-est, provoca una 
discontinuïtat del tancament a cada planta que fa necessària la col·locació de 
remats i revestiments que es poden deteriorar o provocar problemes d’estanqueïtat 
amb el temps. 

• DRAGADOS. Valoració 10 punts 
Es descriuen de forma clara tots els sistemes constructius proposats. Inclou 
programa de control de qualitat.  
Inclou fitxes tècniques de façana ventilada, fusteria d’alumini i dispositius de 
seguretat (línia de vida). Inclou finestres practicables al mur cortina continu. 
Es valora de forma molt positiva la proposta de façana ventilada proposada per 
Dragados, respecte al revestiment proposat per Acieroid. La façana ventilada aporta 
major durabilitat i permet evitar l’enderroc dels aplacats actuals, que es poden 
mantenir millorant la seva fixació.  
 

 
2.5 Programa de treball (cronograma)  ........................................................... fins a 5 punts  

Es valorarà segons el nombre d’activitats i la seva coherència amb el procés.  
 
• ACIEROID. Valoració 2 punts. 

Presenta cronograma esquemàtic amb les activitats mes representatives. Es detecta 
alguna incongruència (desmuntatge d’alumini abans de realitzar tancaments 
provisionals, membrana de poliuretà abans d’acabar el fals sostre, entregues abans 
d’acabar la fusteria) 

• DRAGADOS. Valoració 4 punts 
Presenta cronograma coherent amb planificació de es activitats mes 
representatives  i els subministrament. S’identifiquen les activitats que composen el 
camí crític.  

 
 
 

3. PROPOSTA DE SEGURETAT I SALUT LABORAL ........................................... Fins a 2 punts  
Es valorarà la proposta de Seguretat i Salut especifica per aquesta obra  
 
Es valoren les propostes de ACIEROID I DRAGADOS com a bones (2 punts). 
 
 
 

4. SENSIBILITAT MEDIAMBIENTAL ............................................................... Fins a 2 punts  
Planificació dels enderrocs, control dels residus i aplicació de criteris sostenibles en la 
gestió del servei  

Les dues propostes fan un plantejament similar i bo del pla de gestió ambiental (2 punts) 
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5. RESUM PUNTUACIÓ 

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

  
  

 
(1) (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) (2.5) (3) (4) PUNTS(T) 

ACIEROID 50,00 6 4 10 5 2 2 2 81,00 
DRAGADOS 49,83 10 5 11 10 4 2 2 93,83 

  
  

Conseqüentment, es proposa a l’empresa DRAGADOS, S.A. amb 93,83 punts com a 
adjudicatària de la redacció de projecte i  execució de les obres de substitució dels 
tancaments de façana de l’edifici del centre directiu de Mercabarna, per un import de 
800.000-€ (iva exclòs). 

  
Aquest import es igual al pressupost màxim de licitació aprovat. 
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