EXPEDIENT 26/22

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ: OBERTURA DE LES PROPOSICIONS
VALORABLES MITJANÇANT CRITERIS AUTOMÀTICS – SOBRE/ARXIU ELECTRÒNIC
C
PROCEDIMENT OBERT
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DEL RENATURALITZACIÓ DEL REC COMTAL I
ADEQUACIÓ D’UN CAMÍ PER A ÚS PÚBLIC ENTRE VALLBONA I TRINITAT VELLA
(BARCELONA)
Sant Adrià de Besòs, 15 de setembre de 2022
Essent les 9.30 h, es constitueix per mitjans telemàtics la Mesa de Contractació amb la
següent composició d’acord amb la clàusula 11 del plec de clàusules administratives
particulars que regeixen el contracte:

President:

Sr. Joaquim Calafí i Rius, Director de l’Àrea de Serveis Tècnics del
Consorci del Besòs.

Vocals:

Sr. Jordi Canela i Farré, Director de l’Àrea de Serveis Generals del CB.
Sr. Daniel Mas i Fontcuberta, Interventor del CB.
Sra. Carmen Gómez Jiménez, Cap d’Oficina del Consorci del CB.

Excusa la seva absència el Sr. Manuel Mallo Gómez, Secretari del CB.
Actua com a secretària, la Sra. Laura García Saldaña, d’acord amb l’establert en els
plecs.
El President de la Mesa declara el caràcter públic de la reunió, a la qual no acudeix
virtualment cap representant de les empreses licitadores.
Acte seguit, es procedeix a la lectura dels acords de la mesa adoptats en l’Acta de la mesa
anterior sobre la puntuació de les proposicions valorables mitjançant un judici de valor.
A continuació es procedeix a l’obertura i lectura del contingut dels sobre/arxiu
electrònic C relatiu a la proposta econòmica i documentació relativa a criteris d’adjudicació
que siguin avaluables mitjançant forma automàtica (puntuació màxima 60 punts):
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B.1. Pel preu ofertat, puntuació màxima de 35 PUNTS.
La ponderació màxima del criteri d’adjudicació del preu ofertat és de 35 punts.
La puntuació no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la Instrucció de
l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d’aplicació de la LCSP, publicada en la
Gaseta Municipal de l’Ajuntament de Barcelona el dia 16 de març de 2018.
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de
licitació (és a dir el pressupost màxim de licitació (IVA exclòs)) i a la resta de licitadors la
distribució de la puntuació es farà aplicant la següent fórmula:
(

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎
) x Punts màx = Puntuació resultant
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎

En base a l’article 85 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre pel qual s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques es
consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries les ofertes que es trobin en els
supòsits següents:
a) Quan, concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més
de 25 unitats percentuals.
b) Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior a més de 20 unitats percentuals a
l'altra oferta.
c) Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. Això no obstant,
s'exclourà per al còmput d'aquesta mitjana l'oferta de quantia més elevada quan sigui
superior a més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana i es procedirà al càlcul
d'una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En
qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats
percentuals.
d) Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. Això no obstant, si
entre elles hi ha ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats
percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitjana només amb les ofertes que no
es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les ofertes restants és
inferior a tres, la nova mitjana es calcula sobre les tres ofertes de menor quantia.
e) Per a la valoració de les ofertes com a desproporcionades, la mesa de contractació
podrà considerar la relació entre la solvència de l'empresa i l'oferta presentada.
Tanmateix, en base a la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018,
d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta Municipal de l’Ajuntament de Barcelona el
dia 16 de març de 2018, i en aplicació del Decret de l’Alcaldia S1/D/2017-2133, d'aprovació
de la Instrucció de regulació de les fórmules de valoració del preu en la contractació pública
municipal, el requeriment que realitzi la mesa de contractació o l’òrgan de contractació a les
empreses licitadores als efectes que justifiquin la viabilitat de les ofertes qualificades com
anormalment baixes, precisarà amb detall les condicions concretes de les ofertes que es
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consideren inviables, tot d’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP.
L’Informe tècnic que valori les justificacions emeses per les empreses amb ofertes
qualificades com anormalment baixes haurà de motivar raonadament les circumstàncies
que justifiquin l’admissió o rebuig de l’oferta.
Les
propostes presentades en el sobre/arxiu
Econòmica/documentació són les següent:

electrònic

C sobre

Proposició

OFERTA ECONÒMICA

EMPRESA
VVV. PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO. SL*
E3 SOLINTEG S.L
BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
CARLES ENRICH STUDIO SLP

(IVA exclòs)
57.800,00 €
73.068,00 €
62.100,79 €
58.454,68 €

*L’oferta econòmica de l’empresa VVV Proyectos y Servicios con Ingenio, SL conté una
discrepància entre l’import proposat en número i la seva expressió en lletra, d’acord amb el
plec de clàusules generals que regeix aquesta licitació, l’import a considerar és el que
reflexa l’expressió escrita.
Les ofertes es troben dins els paràmetres fixats als plecs per a no ser considerada
anormal o desproporcionada.
D’acord amb la clàusula 10, Criteris de valoració de les ofertes, la Mesa acorda per
unanimitat que la puntuació del sobre/arxiu electrònic C proposta econòmica és la
següent:

PUNTUACIÓ MÀXIMA

EMPRESA
VVV. PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO. SL*
E3 SOLINTEG S.L
BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP
CARLES ENRICH STUDIO SLP

(35 punts)
35 punts
0 punts
25,14 punts
33,50 punts

B.2. Per acreditar serveis de consultoria i redacció de projectes de l’espai públic i/o
urbanització (signats) per part del Director de l’equip per sobre del mínim exigit com a
solvència .......................fins a 10 punts.
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Número d’instruments de planejament signats

Puntuació

6 serveis o més de consultoria i redacció projectes d’espai
públic i/o urbanització (signats) pel Director de l’equip

10 punts

5 serveis de consultoria i redacció projectes d’espai públic
i/o urbanització (signats) pel Director de l’equip

5 punts

3 serveis de consultoria i projectes d’espai públic i/o
urbanització (signats) pel Director de l’equip

2,5 punts

0 serveis de consultoria i redacció projectes d’espai públic
i/o urbanització (signats) pel Director de l’equip

0 punts

Les propostes presentades en
el
del termini de garantia és la següent:

sobre/arxiu

EMPRESA

C sobre l’ampliació

electrònic

Oferta
acreditació
serveis consultoria,...

VVV. PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO. SL

Més de 6 serveis

E3 SOLINTEG S.L

Més de 6 serveis

BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

Més de 6 serveis

CARLES ENRICH STUDIO SLP

Més de 6 serveis

Davant la oferta aportada per les empreses, la puntuació atorgada respecte a aquest
criteri és la següent:
EMPRESA

PUNTUACIÓ MÀXIMA
(10 punts)

VVV. PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO. SL

10 punts

E3 SOLINTEG S.L

10 punts

BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

10 punts

CARLES ENRICH STUDIO SLP

10 punts

B.3. Per la reducció del termini d’execució del contracte sense cost addicional......fins
a 10 punts
Per la reducció del termini d’execució del contracte de serveis sobre el termini establert al
PPT: 2 punts per cada setmana de reducció (sense cost), degudament justificada en la
planificació temporal i al cronograma, i fins a un màxim de 10 punts.
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Concepte

Puntuació

5 setmanes de reducció, justificades a la planificació temporal i al
cronograma

10 punts

4 setmanes de reducció, justificades a la planificació temporal i al
cronograma

8 punts

3 setmanes de reducció, justificades a la planificació temporal i al
cronograma

6 punts

2 setmanes de reducció, justificades a la planificació temporal i al
cronograma

4 punts

1 setmanes de reducció, justificades a la planificació temporal i al
cronograma

2 punts

0 setmanes de reducció, justificades a la planificació temporal i al
cronograma

0 punts

Les propostes presentades en
el
sobre/arxiu
electrònic
C
sobre
l’ampliació del temps de dedicació del personal adscrit al contracte sobre el mínim establert
al PPT sense cost addicional és la següent:
EMPRESA

Oferta reducció termini
d’execució

VVV. PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO. SL

5 setmanes

E3 SOLINTEG S.L

5 setmanes

BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

5 setmanes

CARLES ENRICH STUDIO SLP

5 setmanes

Davant la oferta aportada per les empreses, la puntuació atorgada respecte a aquest
criteri és la següent:

EMPRESA

PUNTUACIÓ MÀXIMA
(10 punts)

VVV. PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO. SL

10 punts

E3 SOLINTEG S.L

10 punts

BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

10 punts

CARLES ENRICH STUDIO SLP

10 punts
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B.4 Per l’ampliació del termini de garantia per sobre del termini establert al PCAP, fins
a un màxim de 5 punts
Concepte
Termini de garantia de 12 mesos addicionals
Termini de garantia de 6 mesos addicionals

Puntuació
5 punts
2,5 punts

La
proposta
presentada
en
el
sobre/arxiu
electrònic
la formació addicional del personal mínim adscrit al contracte és la següent:
EMPRESA

C

sobre

Oferta
ampliació
termini garantia

VVV. PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO. SL

12 mesos

E3 SOLINTEG S.L

12 mesos

BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

12 mesos

CARLES ENRICH STUDIO SLP

12 mesos

Davant la oferta aportada per les empreses, la puntuació atorgada respecte a aquest
criteri és la següent:

EMPRESA

PUNTUACIÓ MÀXIMA
(5 punts)

VVV. PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO. SL

5 punts

E3 SOLINTEG S.L

5 punts

BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

5 punts

CARLES ENRICH STUDIO SLP

5 punts

PUNTUACIÓ GLOBAL DELS CRITERIS
FORMA AUTOMÀTICA: FINS A 60 PUNTS

D’ADJUDICACIÓ

AVALUABLES

DE

A continuació s’incorpora el quadre de valoracions globals del sobre C extret de la
Plataforma de licitacions de l’Ajuntament de Barcelona, des d’on s’ha licitat
electrònicament aquest expedient:
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Configuració

VVV.
PROYECTOS
Y SERVICIOS
CON
INGENIO. SL

E3
SOLINTEG
S.L

BATLLE I ROIG
ARQUITECTURA
SLP

CARLES
ENRICH
STUDIO
SLP

Objectiu

35 punts

0 punts

25,14 punts

33,50 punts

35 punts

57.800,00 €

73.068,00 €

62.100,79 €

58.454,68 €

Objectiu

10 punts

10 punts

10 punts

10 punts

10 punts

15,00 Unitats

6,00 Unitats

11,00 Unitats

8,00 Unitats

B.3. Per la reducció del
termini d'execució del
contracte sense cost
addicional

Objectiu

10 punts

10 punts

10 punts

10 punts

10 punts

5 setmanes

5 setmanes

5 setmanes

5 setmanes

B.4 Per l'ampliació del
termini de garantia per
sobre del termini establert al
PCAP

Objectiu

5 punts

5 punts

5 punts

5 punts

5 punts

12,00 Mesos

12,00 Mesos

12,00 Mesos

12,00 Mesos

60.00 punts

25.00 punts

50,14 punts

58.50 punts

Empreses licitadores

B.1. Pel preu ofertat

B.2. Per acreditar serveis
de consultoria i redacció

Total

Vistes les puntuacions assignades als sobres/arxius electrònic B i C, la mesa per
unanimitat acorda atorgar la següent puntuació total (sobre 100 punts) a l’empresa:

Licitador

Puntuació

VVV. PROYECTOS Y SERVICIOS CON INGENIO, SL

87,20 punts

E3 SOLINTEG S.L

38,20 punts

BATLLE I ROIG ARQUITECTURA SLP

80,74 punts

CARLES ENRICH STUDIO SLP

95,10 punts

Vist que l’oferta presentada per CARLES ENRICH STUDIO SLP és l’oferta amb millor
relació qualitat preu, es proposa adjudicar el contracte a l’empresa CARLES ENRICH
STUDIO SLP i s’acorda elevar a l’òrgan de contractació competent la referida proposta.

Joaquim Calafí
Rius - DNI
35103236S
(AUT)

Firmado digitalmente
por Joaquim Calafí
Rius - DNI 35103236S
(AUT)
Fecha: 2022.09.21
12:12:12 +02'00'

Sr. Joaquim Calafí Rius
President de la Mesa

Laura García Firmado
digitalmente por
Saldaña - Laura García
Saldaña - DNI
DNI
(AUT)
53069539Y 53069539Y
Fecha: 2022.09.21
11:39:36 +02'00'
(AUT)
Sra. Laura García Saldaña
Secretària
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