EXPEDIENT 97/19

ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE 2B (PROPOSTA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ
RELATIVA A CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUE SIGUIN AVALUABLES MITJANÇANT
FORMA AUTOMÀTICA)
PROCEDIMENT OBERT
LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER A LA REALITZACIÓ DE
TREBALLS RELATIUS A
• LOT 1: CARACTERITZACIÓ COMPLETA DE LA QUALITAT AMBIENTAL DEL SÒL
DEL FRONT LITORAL ENTRE EL MARGE ESQUERRE DEL RIU BESÒS A SANT
ADRIÀ DE BESÒS I EL C/ MAR JÒNICA DE BADALONA- PORT DE BADALONA

• LOT 2: ELABORACIÓ DE L’INFORME PRELIMINAR D’AVALUACIÓ D’IMPACTE A
DIFERENTS PUNTS DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA

Sant Adrià de Besòs, a 7 d’agost de 2019.

Essent les 9:00 hores, es constitueix a la seu del Consorci del Besòs, carrer Olímpic s/n, pl.2
(cantonada Plaça Francesc Micheli i Jové), la Mesa de Contractació la qual d’acord amb la
resolució de la Gerència de 18 de juliol de 2019, publicada al perfil del Contractant del Consorci
aquest mateix dia, resulta de la següent composició:

President : Begoña Bellete, Responsable de medi ambient del CB.
Vocals:
Sr. Jordi Canela i Farré, Director de l’Àrea de Serveis Generals del Consorci del Besòs.
Sr. Daniel Mas i Fontcuberta, Interventor del CB.
Sra. Carmen Gómez Jiménez, Cap d’Oficina del CB.

Actua com a Secretària, la Sra. Laura Garcia Saldaña, Responsable de comptabilitat
del CB.

S’inicia la reunió amb la intervenció de la Secretària recordant que en l’anterior sessió de la
Mesa, de 30 de juliol de 2019 es procedí a l’obertura del sobre 2 (documentació tècnica relativa
als criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor) i s’acordà, de conformitat amb al
clàusula 11 dels plecs de clàusules administratives particulars que regeixen la licitació que la
Mesa presentaria informes avaluant les propostes tècniques presentades.
S’adjunta a la present Acta informe de valoració emès pel Director de l’Àrea de Serveis Tècnics
del Consorci del Besòs.
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En relació al LOT 1:
A l’esmentat informe es fa menció expressa al fet que “l’empresa APPLUS NORCONTROL,
SLU ha aportat informació del sobre núm. 2B en el sobre núm. 2A”, i concretament es detecta
que fa pública la seva oferta de termini total d’execució dels treballs. És per això que es
proposa la seva exclusió, fet que acorda la mesa per unanimitat.
Així mateix, es després de l’informe, que l’empresa CENTRE D’ESTUDIS DE LA
CONSRUCCIÓ I ANÀLISI DE MATERIALS, SLU ha obtingut una puntuació de 7,50 punts pel
que fa als criteris que depenen d’un judici de valor, no superant la puntuació mínima de 17
punts. És per això que es proposa la seva exclusió, fet que acorda la mesa per unanimitat.

En relació al LOT 2:
A l’esmentat informe es fa menció expressa al fet que “l’empresa APPLUS NORCONTROL,
SLU i l’empresa ASSESSORIA TÈCNICA DEL SÒL, SL, han aportat informació del sobre núm.
2B en el sobre núm. 2A”, i concretament es detecta que fa pública la seva oferta de termini total
d’execució dels treballs. És per això que es proposa la seva exclusió, fet que acorda la mesa
per unanimitat.
Així mateix, es després de l’informe, que l’empresa CENTRE D’ESTUDIS DE LA
CONSRUCCIÓ I ANÀLISI DE MATERIALS, SLU ha obtingut una puntuació de 4,50 punts pel
que fa als criteris que depenen d’un judici de valor, no superant la puntuació mínima de 17
punts. És per això que es proposa la seva exclusió, fet que acorda la mesa per unanimitat.

D’acord amb l’informe tècnic que s’adjunta a la present acta, la puntuació atorgada a les
empreses admeses a licitació en relació a la documentació continguda en el sobre 2A, i que
han obtingut la puntuació mínima exigida, és la següent:
LOT 1:
Licitador

Puntuació de les referències tècniques
per a la ponderació dels criteris
d’adjudicació avaluable en base a judicis
de valor

FCC ÁMBITO, S.A.

17,75

ASSESSORIA TÉCNICA DEL SÒL, S.L.

20,75

DAC ENVIRO, S.L.

21,25
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LOT 2:
Licitador

Puntuació de les referències tècniques
per a la ponderació dels criteris
d’adjudicació avaluable en base a judicis
de valor

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.

17,75

FCC ÁMBITO, S.A.

19,25

DAC ENVIRO, S.L.

18,25

La Mesa acorda per unanimitat acceptar les conclusions valoratives del sobre número 2A i la
puntuació atorgada en l’informe tècnic que s’adjunta a la present acta a les empreses
licitadores.
Es dóna pas a l’acte públic, amb l’assistència del Sr. Ivan Caparrós, en nom de l’entitat
mercantil ASSESSORIA TÉCNICA DEL SÒL, SL, procedint en primer lloc a fer pública la
puntuació atorgada d’acord amb els criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor.
A continuació es procedeix a l’obertura del sobre número 2B. A l’efecte cal recordar que els
criteris de valoració de forma automàtica, d’acord amb la clàusula 9 del PCAP es valorarà de la
següent forma:
“B.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
MÁXIMA 69 PUNTS)

AVALUABLES

AUTOMÀTICAMENT.

(PUNTUACIÓ

B.1.- Pel preu ofertat ......................................fins a 35 punts.
La puntuació que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d’acord amb la
previsió del Decret de la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona 2018/160 de 9 de
març, d’aprovació de la instrucció per a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del Sector Públic.
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:

B.2.- Estudis similars elaborats (signats) per l'equip base proposat (entès equip base
com aquell equip mínim demanat al PPT del concurs).......................fins a 15 punts.
Es puntuarà 2,5 punts per cada estudi acreditat elaborat (signat) per algun dels membres de
l'equip base proposat. Es tindran en compte, per al lot 1, estudis d'anàlisi de qualitat del sòl,
estudis d'anàlisis de risc i projectes de descontaminació, tots ells en sòls afectats per la
presència de metalls pesants d'origen industrial. Per al lot 2 es consideraran estudis
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d’investigació preliminar en sòls afectats per la presència de metalls pesants d'origen industrial
i/o estudis previs per a conèixer el potencial impacte dels sòls.
Estudis similars acreditables
pel licitador
1 estudi similar elaborat (signat)
per l’equip base proposat
2 estudis similars elaborats
(signats)
per
l’equip
base
proposat
3 estudis similars elaborats
(signats)
per
l’equip
base
proposat
4 estudis similars elaborats
(signats)
per
l’equip
base
proposat
5 estudis similars elaborats
(signats)
per
l’equip
base
proposat
6 estudis similars elaborats
(signats)
per
l’equip
base
proposat

B.3.- Cartes de compromís
sòls.................fins a 10 punts.

amb

Puntuació
2,5 punts
5 punts

7,5 punts

10 punts

12,5 punts

15 punts

laboratori

acreditat

per

a

l'analítica

dels

Es puntuaran 5 punts per cada carta de compromís de col·laboració de laboratori acreditat
segons norma UNE-EN-ISO/IEC 17025:2005. Ha de presentar-se l'acreditació del laboratori per
tal que es tingui en consideració la carta de compromís de cara a la puntuació.
Cartes de compromís de
col·laboració amb laboratori
acreditat per a l’analítica de
sòls
1 carta de compromís de
col·laboració
de
laboratori
acreditat segons norma UNE-ENISO/IEC 17025:2005.
2 cartes de compromís de
col·laboració
de
laboratori
acreditat segons norma UNE-ENISO/IEC 17025:2005.

Puntuació

5 punts

10 punts
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B.4.- Reducció del termini total dels treballs, JUSTIFICADA..............fins a 6 punts.
Per cada lot, es puntuaran 2 punts per cada setmana de reducció, fins a un màxim de 3
setmanes de reducció (que equivaldria a un termini total dels treballs de 12 setmanes per cada
lot). Aquesta reducció ha d'estar convenientment justificada amb nova planificació i estudis de
rendiments. Del contrari no es tindrà en consideració.
Compromís de reducció del
termini total de treballs
1 setmana
2 setmanes
3 setmanes

Puntuació
2 punts
4 punts
6 punts

B.5.- Percentatge de contractació indefinida de l'empresa....................fins a 3 punts.
Es puntuarà amb 3 punts aquella oferta que certifiqui un grau de contractació indefinida més
elevat, i amb 0 punts la que presenti un grau menor. La resta d'ofertes es puntuaran entre 0 i 3
punts proporcionalment al grau de contractació indefinida acreditat.”

A continuació es dóna lectura de la proposta econòmica (IVA exclòs) i de la documentació
relativa a criteris d’adjudicació que siguin avaluables mitjançant forma automàtica.

LOT 1: CARACTERITZACIÓ COMPLETA DE LA QUALITAT AMBIENTAL DEL SÒL DEL
FRONT LITORAL ENTRE EL MARGE ESQUERRE DEL RIU BESÒS A SANT ADRIÀ DE
BESÒS I EL C/ MAR JÒNICA DE BADALONA- PORT DE BADALONA
1. Preu ofertat
En aquest apartat les ofertes han estat:
Licitador

Preu ofertat (abans d’IVA)

FCC ÁMBITO, S.A.

95.163,00

ASSESSORIA TÉCNICA DEL SÒL, S.L.

101.525,00

DAC ENVIRO, S.L.

94.220,00

2. Estudis similars elaborats (signats) per l'equip base proposat (entès equip base com
aquell equip mínim demanat al ppt del concurs)
En aquest apartat les ofertes han estat:
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Licitador

1
estudi
similar
elaborat
(signat)
per
l’equip
base
proposat

2 estudis
similars
elaborats
(signat)
per l’equip
base
proposat

3 estudis
similars
elaborats
(signat)
per l’equip
base
proposat

4 estudis
similars
elaborats
(signat)
per l’equip
base
proposat

5 estudis
similars
elaborats
(signat)
per l’equip
base
proposat

6 estudis
similars
elaborats
(signat)
per l’equip
base
proposat

FCC ÁMBITO, S.A.
ASSESSORIA
TÉCNICA
DEL
SÒL, S.L.
DAC ENVIRO, S.L.

3. Cartes de compromís amb laboratori acreditat per a l'analítica dels sòls
En aquest apartat les ofertes han estat:
Licitador

1 carta de compromís de
col·laboració de laboratori
acreditat segons norma UNEEN-ISO/IEC 17025:2005.

2 cartes de compromís de
col·laboració de laboratori
acreditat segons norma UNEEN-ISO/IEC 17025:2005.

FCC ÁMBITO, S.A.
ASSESSORIA TÉCNICA
SÒL, S.L.
DAC ENVIRO, S.L.

DEL

4. Reducció del termini total dels treballs
En aquest apartat les ofertes han estat:
Licitador

1 setmana

2 setmanes

3 setmanes

FCC ÁMBITO, S.A.
ASSESSORIA
TÉCNICA
DEL
SÒL, S.L.
DAC ENVIRO, S.L.

L’empresa ASSESSORIA TÉCNICA DEL SÒL, SL. no oferta una reducció del termini total dels
treballs
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5.- Percentatge de contractació indefinida de l'empresa
En aquest apartat les ofertes han estat:
Licitador

Percentatge
l’empresa

FCC ÁMBITO, S.A.

100%

ASSESSORIA TÉCNICA DEL SÒL, S.L.

85,71%

DAC ENVIRO, S.L.

73%

de

contractació

indefinida

de

Es fa menció expressa en l’acte públic a la necessitat de comprovació de la oferta presentada
pels licitadors.
En aquest sentit, pel que fa al criteri relatiu al percentatge de contractació indefinida de
l’empresa, l’entitat FCC ÁMBITO diu textualment a la seva oferta que “La totalitat de l’equip de
treball proposat per a la realització dels treballs objecte de licitació està contractat per FCC
ÁMBITO en règim de contractació indefinida”.
Els plecs de clàusules administratives particulars, i concretament a l’apartat B.5 de la seva
clàusula 9, són clars alhora de sol·licità i valorar el “percentatge de contractació indefinida de
l’empresa”, si bé l’oferta presentada declara el percentatge de contractació indefinida “de
l’equip de treball proposat”, per el que la Mesa decideix atorgar-li un puntuació de 0 punts, per
no haver presentat oferta en els termes sol·licitats pel que fa a aquest criteri, no essent
procedent la seva exclusió.
A continuació es procedeix al càlcul de la xifra a partir de la qual es considerarà que l’oferta
econòmica incorre en valor anormal o desproporcionat. D’acord amb la clàusula 9 dels plecs,
es considerarà que l’oferta incorre en valor anormal o desproporcionat:
“-Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'una
única empresa licitadora, de 20 punts percentuals respecte el pressupost net de licitació.
- Si el nombre de licitadors és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les ofertes es
prescindirà de l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5%
respecte de l’oferta immediatament consecutiva.
- Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes s’exclourà
una o dues de les ofertes més cares i/o una o de les dues ofertes més baixes sempre i quan
una amb l’altra o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al 5%.”
Vist l’exposat, es conclou que cap proposició no incorre en valor anormal o desproporcionat.

LOT 2: ELABORACIÓ DE L’INFORME PRELIMINAR D’AVALUACIÓ D’IMPACTE A
DIFERENTS PUNTS DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA
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1. Preu ofertat
En aquest apartat les ofertes han estat:
Licitador

Preu ofertat (abans d’IVA)

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.

36.564,00

FCC ÁMBITO, S.A.

33.829,00

DAC ENVIRO, S.L.

32.612,50

2. Estudis similars elaborats (signats) per l'equip base proposat (entès equip base com
aquell equip mínim demanat al ppt del concurs)
En aquest apartat les ofertes han estat:
Licitador

1
estudi
similar
elaborat
(signat)
per
l’equip
base
proposat

2 estudis
similars
elaborats
(signat)
per l’equip
base
proposat

3 estudis
similars
elaborats
(signat)
per l’equip
base
proposat

4 estudis
similars
elaborats
(signat)
per l’equip
base
proposat

5 estudis
similars
elaborats
(signat)
per l’equip
base
proposat

6 estudis
similars
elaborats
(signat)
per l’equip
base
proposat

EPTISA
SERVICIOS
DE
INGENIERÍA, S.L.
FCC ÁMBITO, S.A.
DAC ENVIRO, S.L.

3. Cartes de compromís amb laboratori acreditat per a l'analítica dels sòls
En aquest apartat les ofertes han estat:
Licitador

1 carta de compromís de
col·laboració de laboratori
acreditat segons norma UNEEN-ISO/IEC 17025:2005.

EPTISA
SERVICIOS
INGENIERÍA, S.L.
FCC ÁMBITO, S.A.

2 cartes de compromís de
col·laboració de laboratori
acreditat segons norma UNEEN-ISO/IEC 17025:2005.

DE

DAC ENVIRO, S.L.
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4. Reducció del termini total dels treballs
En aquest apartat les ofertes han estat:
Licitador

1 setmana

2 setmanes

3 setmanes

Justificació

EPTISA
SERVICIOS
DE
INGENIERÍA, S.L.
FCC ÁMBITO, S.A.
DAC ENVIRO, S.L.

5.- Percentatge de contractació indefinida de l'empresa
En aquest apartat les ofertes han estat:
Licitador

Percentatge de contractació indefinida de
l’empresa

EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.L.

69,25%

FCC ÁMBITO, S.A.

100%

DAC ENVIRO, S.L.

73%

Es fa menció expressa en l’acte públic a la necessitat de comprovació de l’oferta presentada
pels licitadors.
En aquest sentit, pel que fa al criteri relatiu al percentatge de contractació indefinida de
l’empresa, l’entitat FCC ÁMBITO diu textualment a la seva oferta que “La totalitat de l’equip de
treball proposat per a la realització dels treballs objecte de licitació està contractat per FCC
ÁMBITO en règim de contractació indefinida”.
Els plecs de clàusules administratives particulars, i concretament a l’apartat B.5 de la seva
clàusula 9, són clars alhora de sol·licità i valorar el “percentatge de contractació indefinida de
l’empresa”, si bé la oferta presentada declara el percentatge de contractació indefinida “de
l’equip de treball proposat”, per el que la Mesa decideix atorgar-li un puntuació de 0 punts, per
no haver presentat oferta en els termes sol·licitats pel que fa a aquest criteri, no essent
procedent la seva exclusió.
A continuació es procedeix al càlcul de la xifra a partir de la qual es considerarà que l’oferta
econòmica incorre en valor anormal o desproporcionat. D’acord amb la clàusula 9 dels plecs,
es considerarà que l’oferta incorre en valor anormal o desproporcionat:
“-Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'una
única empresa licitadora, de 20 punts percentuals respecte el pressupost net de licitació.
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- Si el nombre de licitadors és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les ofertes es
prescindirà de l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5%
respecte de l’oferta immediatament consecutiva.
- Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes s’exclourà
una o dues de les ofertes més cares i/o una o de les dues ofertes més baixes sempre i quan
una amb l’altra o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al 5%.”
Vist l’exposat, es conclou que cap proposició no incorre en valor anormal o desproporcionat.
Vistes les propostes presentades en el sobre número 2B, la Mesa per unanimitat atorga la
següent puntuació total criteris automàtics a les empreses:

LOT 1: CARACTERITZACIÓ COMPLETA DE LA QUALITAT AMBIENTAL DEL SÒL DEL
FRONT LITORAL ENTRE EL MARGE ESQUERRE DEL RIU BESÒS A SANT ADRIÀ DE
BESÒS I EL C/ MAR JÒNICA DE BADALONA- PORT DE BADALONA
Licitador

Preu
ofertat

Estudis
similars
elaborats
(signats)
per
l'equip
base
proposat

Cartes
de
compromís
amb
laboratori
acreditat
per
a
l'analítica
dels sòls

Reducció
del termini
total dels
treballs,
justificada

Percentatge
de
contractació
indefinida de
l'empresa

Puntuació
total criteris
automàtics

FCC
ÁMBITO,
S.A.
ASSESSORIA
TÉCNICA
DEL
SÒL, S.L.
DAC
ENVIRO,
S.L.

33,66

15,00

10,00

6,00

0,00

64,66

24,62

15,00

10,00

0,00

3,00

52,62

35,00

15,00

10,00

4,00

2,56

66,56

LOT 2: ELABORACIÓ DE L’INFORME PRELIMINAR D’AVALUACIÓ D’IMPACTE A
DIFERENTS PUNTS DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA
Licitador

EPTISA
SERVICIOS

Preu
ofertat

Estudis
similars
elaborats
(signats)
per
l'equip
base
proposat

Cartes
de
compromís
amb
laboratori
acreditat
per
a
l'analítica
dels sòls

Reducció
del termini
total dels
treballs,
justificada

Percentatge
de
contractació
indefinida de
l'empresa

Puntuació
total
criteris
automàtics

19,53

15,00

10,00

4,00

2,85

51,38

DE
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INGENIERÍA, S.L.
FCC ÁMBITO, S.A.

30,24

15,00

10,00

6,00

0,00

61,24

DAC ENVIRO, S.L.

35,00

15,00

10,00

4,00

3,00

67,00

Vistes les propostes presentades en el sobre número 2B, juntament amb la valoració feta
pública de les propostes del sobre 2A, la Mesa per unanimitat atorga la següent puntuació total
a les empreses:
LOT 1: CARACTERITZACIÓ COMPLETA DE LA QUALITAT AMBIENTAL DEL SÒL DEL
FRONT LITORAL ENTRE EL MARGE ESQUERRE DEL RIU BESÒS A SANT ADRIÀ DE
BESÒS I EL C/ MAR JÒNICA DE BADALONA- PORT DE BADALONA
Licitador

PUNTUACIÓ
TOTAL
CRITERIS
AVALUABLES
MITJANÇANT JUDICI
DE VALOR

PUNTUACIÓ
TOTAL
CRITERIS
AVALUABLES
AUTOMÀTICAMENT

PUNTUACIÓ
LICITACIÓ

FCC ÁMBITO, S.A.

17,75

64,66

82,41

ASSESSORIA
TÉCNICA DEL SÒL,
S.L.
DAC ENVIRO, S.L.

20,75

52,62

73,37

21,25

66,56

87,81

TOTAL

LOT 2: ELABORACIÓ DE L’INFORME PRELIMINAR D’AVALUACIÓ D’IMPACTE A
DIFERENTS PUNTS DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ DE BARCELONA
Licitador

PUNTUACIÓ
TOTAL
CRITERIS
AVALUABLES
MITJANÇANT JUDICI
DE VALOR

PUNTUACIÓ
TOTAL
CRITERIS
AVALUABLES
AUTOMÀTICAMENT

PUNTUACIÓ
LICITACIÓ

EPTISA
SERVICIOS
DE INGENIERÍA, S.L.
FCC ÁMBITO, S.A.

17,75

51,38

69,13

19,25

61,24

80,49

DAC ENVIRO, S.L.

18,25

67,00

85,25

TOTAL

Vist que l’oferta presentada per DAC ENVIRO,SL resulta ser la més avantatjosa del LOT 1:
CARACTERITZACIÓ COMPLETA DE LA QUALITAT AMBIENTAL DEL SÒL DEL FRONT
LITORAL ENTRE EL MARGE ESQUERRE DEL RIU BESÒS A SANT ADRIÀ DE BESÒS I
EL C/ MAR JÒNICA DE BADALONA- PORT DE BADALONA tenint en compte la millor

Edifici Besòs Carrer Olímpic s/n, pl.2 (cantonada Plaça Francesc Micheli i Jové)
08930 Sant Adrià de Besòs Tel 934 626 868 – NIF: P-5890053-A
www.consorcibesos.cat

