Es redacta el present informe en relació a la contractació i execució deis treballs
d'obra de REMODELACIÓ DE LA PLACA DE LA RIBERA DE LA PLATJA DE BELLREGUARD,
amb I'obiectiu de determinar la millor oferta de les presentades conforme al Plec de
Clausules Administratives Particulars.
La clausula 11 a del Plec de Clausules Administratives Particulars, en el seu apartat
11.3.2. regula els criteris que han de servir de base per a I'adjudicació del contracte:

Clausula 11 a• - L/oc i forma de presentación de les proposicions11.3.2.- Documentació tecnica per a la seua valoració conforme
a criteris d'ayaluació no automática. (Sobre 2)

En el sobre 2 s'incloura la docurnentació tecnica per a valorar els criteris
d'adjudicació establits en el Quadre Resurn. La introducció en aquest sobre de
docurnents que permeten conéixer I'oferta economica podra ser, per si mateixa,
causa d'exclusió.
S'inclouran els docurnents que a continua ció es detallen, precedits d'un
índex en el qual es relacione numericament la documentació continguda.
A) Programa de Treball. Analisi i organització de I'obra.

El programa d'analisi i organització de !'obra contindra tots els aspectes que
determinen I'estudi del projecte objecte de la contractació, i haura de comprendre els
següents aspectes:
A-1) Programa de treball de les obres que assegure la seu a execució en els
terminis que s'indiquen en el Plec, que com a maxim sera I'establit en el Quadre
Resurn. El programa de treball descriura les previsions de temps-activitats que
igualment han d'ajuntar-se, incorporant la incidencia estimada de possibles
condicions meteorologiques adverses, excloses situacions anormals i catastrofiques. Es
cuidara al maxim la ponderació i el rigor d'aquest punt. ja que una reducció no
justificada degudament. podrá considerar-se anormal o desproporcionada.
A-2) Relació detallada, per capítols i fases d'obra, deis miljans hurnans i
maquinaria, equips i miljans tecnics a utilitzar, d'acord amb el desenvolupament del
programa detreball oferit.

B) Pla de control de qualitat de I'obra.

L'empresa es compromet a mantenir un Pla de Control de Qualitat de I'obra
durant la seua execució, contractant la realització amb un/uns laboratori/s
homologat/s en cada especialitat. Aixr mateix, garantira el compliment de totes les
disposicions legals i tencicas vigents en cada un deis apartats.
La proposta del pla de control de qualitat comprendra com a mínim:

-El control deis materials d'obra
afecten.

la seua adequació al projecte

normes que els

-

Control en I'execució de les partides previstes en el projecte com ara: ferralla,
solapes, diametres, soldadures, gruixaries, unions, doblecs, intensitats, resistencies,
ventilacions, alineaments i totes aquelles que es deriven de I'execució de trebal/s.

-Control de funcionament o posada en servei de les instaHacions i elements
previstos en el projecte. Comprendra el 100 % de les instal ·lacions, amb especial
atenció a la instal·lació electrica, de climatització i de protecció contra incendis,
que s'exigira que el dit control siga realitzat per un Organisme de Control
Autoritzat en el camp reglamentari (OCA).
C) Foment de la contracta ció entre aturats.

Es valoraren les ofertes que comporten la contractació de persones aturades,
durant I'execució de la obra.

11.3.3.- Documentació tecnica per a la seua valoració conforme
a criteris d'ayaluació no automática. (Sobre 3)

En aquest sobre haura d'incloure's la documentació la valora ció de la qual es
realitze conforme a criteris d'avaluació automatica i haura de contenir un índex
en el qual es relacione numericament la documentació presentada.
-Documentació econOmica. Contindra la proposició economica, degudament
signada, segel/ada i datada, i s'ajustara exactament al model oficial que figura en
aquest plec (annex 2).

Cada licitador solament podra presentar una única oferta economica pel total de
I'obra. En cas de discordancia entre la quantitat consignada en xifres i la
consignada en /letra, prevaldra aquesta última. En la proposició haura d'indicarse I'IVA com a partida independent.
Es considerara incloses en I'oferta totes les despeses que s'originen per al
contractista adjudicatari com a conseqüencia del compliment de les
obligacions del contracte recollides en el present plec en tot al/o que s'opose al
que s'estableix en el TRLCSP/2011 .
La Taula de Contractació podra rebuljar aquel/es ofertes que no s'ajusten
al model aprovat excedisquen del pressupost maxim de licitació i les que
tinguen omissions, errors o ratllades que impedisquen coneixer clarament tot alió
que se estime fonamental per a considerar I'oferta.

.

Després de I'obertura de la part tecnica de les ofertes. que va tindre lIoc en data
dimecres 28 de desembre de 2016 a les 12.00h, es van poder comenc;ar a valorar les
següents ofertes:

Erii presa lIcitadora

CANALIZACIONES y DERRIBOS SAFOR SL
PAVASAL SL
CONSTRUCCIONES JUST SA
CONSTRUCCIONS SAFORBELL S.L.
RANDE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SL
EDIFICACIONES CASTELLC SA
CONSTRUCCIONES y CANALIZACIONES CYCA S.L.
LATRA 2010 S.L.

VALORACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES:
S.- Criteris de valoración No Automatica. (PE OA 45 PUNTSJ

A) PROGRAMA DE TREBALL. ANAuSI I ORGANITIACIÓ DE L'OBRA.

El programa d'analisi i organització de I'obra contindra tots els aspectes que
determinen I'estudi del projecte objecte de la contractació. i haura de comprendre els
següents aspectes:
A-1) Programa de treball de les obres que assegure la seua execució en els
terminis que s'indiquen en el Plec, que com a maxim sera I'establit en el Quadre
Resurn. El programa de treball descriura les previsions de temps-activitats que
igualment han d'ajuntar-se, incorporant la incidencia estimada de possibles
condicions meteorologiques adverses, excloses situacions anormals i catastrofiques. Es
cuidara al maxim la ponderació i el rigor d'aquest punt. ja que una reducció no
justificada degudament. podrá considerar-se anormal o desproporcionada.
A-2) Relació detallada, per capítols i fases d 'obra, deis mitjans hurnans i
maquinaria, equips i mitjans tecnics a utilitzar. d'acord amb el desenvolupament del
programa de treball oferit.
Els aspectes que es valoren són:
A - MemOria explicativa i justificació del coneiximent de l·obra .............. 2,50 punts.
B - Analisi de medicions amb omisions del projecte .............................. 2.50 punts.
C - Termini d'execució. Justificació. Influencia de la climatologla .......... 2.50 punts.

D - Programació deis treballs. Diagrama de Gantt y rendiments . ......... 2.50 punts.
E - Mitjans i servicis adscrits a I'obra. Justificacions deis mitjans humans, materials i
maquinaria .................................................................................................... 2.50 punts.
F - Compromisos amb proveYdors ................................................................. 2.50 punts.

EMPRESA
LICITADORA

A

B

C

D

E

F

CANALIZACIONES Y
DERRIBOS SAFOR SL

2.50

1.25

2.50

2.50

2.50

0.00

PAVASAL SL

2.50

2.50

1.25

2.50

2.50

0.00

CONSTRUCCIONES
JUST SA

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

CONSTRUCCIONS
SAFORBELL S.L.

2.50

0.00

1.25

2.50

2.50

0.00

RANDE
ARQUITECTURA E
INGENIERIA DE LA
CONSTRUCCION SL

2.50

2.50

1.25

2.50

2.50

0.00

EDIFICACIONES
CASTELLO SA

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

1.25

CONSTRUCCIONES y
CANALIZACIONES
CYCAS.L.

2.50

0.00

0.83

1,25

0.83

0.00

LATRA 2010 S.L.

0.00

0.00

0.00

0.83

0.00

0.00

El resuHat d'aquesta part queda de la segOent manera en ordre decreixent:
CONSTRUCCIONES JUST SA...................................................................... 75.00 punts
EDIFICACIONES CASTEUO SA. •...••.•••••••••••••••••••••.••••••.••••••.••••............. 73.75 punts
CANALIZACIONES y DERRIBOS SAFOR SL................................................. 77.25 punts
RANDE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SL ............. 77.25 punts
PAVASAL SL ••••.•.••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•................................. 77.25 punts
CONSTRUCCIONS SAFORBEU SL •••• .......................................................... 8.75 punts
CANALIZACIONES y CONSTRUCCIONES CYCA SL ................................... 5.42 punts
LATRA 2010 SL. ....................................................................................0.83 punts

B) PLA DE CONTROL DE QUALlTAT DE L'OBRA.

L'empresa es compromet a mantenir un Pla de Control de Qualitat de I'obra
durant la seua execució, contractant la realització amb un/uns laboratorils
homologat/s en cada especialitat. Així mateix, garantira el compliment de totes les
disposicions legals i tencicas vigents en cada un deis apartats.
La proposta del pla de control de qualitat comprendra com a mfnim:

El control deis materials d'obra i la seua adequació al projecte i normes
que els afecten.
Control en I'execució de les partides previstes en el projecte com
ara: ferralla, solapes, diametres, soldadures, gruixaries, unions,
doblecs, intensitats, resistencies, ventilacions, alineaments i totes
aquelles que es deriven de I'execució de treballs.
Control de funcionament o posada en servei de les instal·lacions i
elements previstos en el projecte. Comprendra el 100 % de les
installacions, amb especial atenció a la instal·lació electrica, de
climatització i de protecció contra incendis, que s'exigira que el dit
control siga realitzat per un Organisme de Control Autoritzat en el
camp reglamentari (OCA) .
Els aspectes que es valoren són:
A - Control deis materials d'obra i la seua adequació al projecte .. .. ... 3,00 punts.
B - Control de I'execució de les partides previstes al projecte ............. 3,00 punts.
C - Control de funcionament o posada en servei de les installacions i elements
previstos al projecte .................................................................................. 3.00 punts.
D - Valoració de les mesures de control aplicades a I'obra ... ........ .......... 3.00 punts.
E - Certificats de qualitat de I'empresa licitadora ....... .. ...... .......... ...... 3.00 punts.

A

B

C

D

E

CANALIZACIONES Y
DERRIBOS SAFOR SL

1.50

0.00

0.00

0.00

3.00

PAVASAL SL

3.00

3.00

1.50

3.00

3.00

CONSTRUCCIONES
JUST SA

3.00

3.00

1.50

3.00

3.00

CONSTRUCCIONS
SAFORBELL S.L.

3.00

3.00

3.00

0.00

0.00

EMPRESA LICITADORA

,.

RANDE
ARQUITECTURA E
INGENIERIA DE LA
CONSTRUCCION SL

3.00

3.00

3.00

3.00

0.00

EDIFICACIONES
CASTELLO S.A.

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

CONSTRUCCIONES y
CANALIZACIONES
CYCAS.L.

3.00

0.00

0.00

0.00

3.00

LATRA 2010 S.L.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

El resultat d'aquesta part queda de la segOent manera en ordre decreixent:
EDIFICACIONES CASTELLO SA. ............................................................ 15.00 punts
PAVASAL SL ..................................................................................... 13.50 punts
CONSTRUCCIONES JUST SA ...................................................................... 13.50 punts
RANDE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SL ............. 12.00 punts
CONSTRUCCIONS SAFORBELL SL .............................................................. 9.00 punts
CANALIZACIONES

y CONSTRUCCIONES CYCA SL................................... 6.00 punts

CANALIZACIONES y DERRIBOS SAFOR SL.. ................................................. 4.50 punts
LATRA 2010 SL .....................................................................................0.00 punts

e) FOMENT DE LA eONTRAeTAelO ENTRE ATURATS, fins a un 15%. (DE O A 15

PUNTS). Es valorara el següent:
A - Personal contractat en desocupaciO. Deura de presentar compromls del
nombre de persones a contractar de la desocupaciO. Es valorará proporcionalmente
al nombre de diez de contracte (de Oa 15 PUNTS)
EMPRESA LICITADORA

PUNTUACIO

CANALIZACIONES y DERRIBOS SAFOR Sl

10.98

PAVASALSL

7.32

CONSTRUCCIONES JUST SA

15.00

CONSTRUCCIONS SAFORBELL SL

12.93

•

RANDE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE LA
CONSTRUCCION SL

9.15

EDIFICACIONES CASTELLO S.A. (ECSA)

9.15

CANALIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CYCA
Sl

4.57

LATRA 2010 Sl

0.00

t') - S'ha transformat la proposta de les empreses a dies contractats i s'ha puntuat de
manera proporcional.

Cadersa SL contractaria 3 Persa durant 2,0 mesos............. 180 dies........ 10.98 punts
Pavasal SL contractaria 2 Pers. durant 2,0 mesos.............. 120 dies........... 7.32 punts
Cons. Just SA contractaria 3Pers. durant 82 dles...............246 dies ........ 15.00 punts
Cons. Saforbell SL contractaria 4 Pers. durant 53 dies........212dies........ 12.93 punts
Rande SL contractaria 2 Persa durant 2,5 mesos................ 150 dies........... 9.15 punts
ECSA contractaria 2 Persa durant 2,5 mesos..................... 150 dies........... 9.15 punts
CYCA SL contractaria 1 Persa durant 2,5 mesos...... , ....... ... .75 dies.......... 4.57 punts
LArRA 2010 SL contractaria

o PerSa durant 0,0 mesos......... 000 dies.......... 0,00 punts

El resultat d'aquesta part queda de la segOent manera en ordre decreixent:
CONSTRUCCIONES JUST SA ................................................................... 15.00 punts
CONSTRUCCIONS SAFORBEU SL .......................................................... 12.93 punts
CANAUZACIONES y DERRIBOS SAFOR SL ............................................... 10.98 punts
RANDE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SL ............. 9.15 punts
EDIFICACIONES CASTEUO SA .............................................................9.15 punts
PAVASAL SL ..................................................................................... 7.32 punts
CANAUZACIONES y CONSTRUCCIONES CYCA SL. ................................. 4.57 punts
LATRA 2010 SL ...................................................................................0.00 punts

Tenint en compte la documentació presentada. la puntuació obtinquda per
cada empresa d'acord amb els criteris de valoración No Automatíca. exposada en
orde decreixent és:

Empresa licitadora

Punts (de O a 45)

CONSTRUCCIONES JUST SA

43.50

EDIFICACIONES CASTELLO S.A.

37.90

RANDE ARQUITECTURA E INGENIERIA DE LA
CONSTRUCCION SL

32.40

PAVASAL SL

32.07

CONSTRUCCIONS SAFORBELL S.L.

30.68

CANALIZACIONES Y DERRIBOS SAFOR SL

26.73

CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES CYCA S.L.

15.99

LATRA 2010 S.L.

0.83

El que s'informa a Bellreguard a 4 de 9

Vlctor Bosca Uribe

-

