
CONSULTA NÚM. 1 
 
Referent a la partida de la terra argilosa, teniu alguna empresa que us hagi contat el preu 
alhora de fer el projecte?. Hi ha alguna alternativa a aquesta terra argilosa? 
 
El preu del m³ de subministrament de terres tipus argila, present en el capítol de formació de 
mota és superior en un 25% al preu que es va utilitzar a la 9a fase d’explotació de l’adequació 
del dipòsit controlat de R.S.U de la comarca del Berguedà, redactat el novembre de 2013. 
L’obra es finalitzà al desembre de 2015 de forma satisfactòria, i la partida corresponent a “m³ 
formació de mota de terres amb argila” es va certificar segons el preu de projecte, inclòs la 
baixa corresponent.  
L’empresa que es presenti al concurs ha de subministrar aquestes terres d’abassegaments o 
préstecs externs. 
 
La secció estructural de la mota de terres està aprovada i definida a la Llicència Ambiental de 
l’abocador, i per tant no pot preveure’s cap alternativa a la secció estructural prevista en el 
projecte i definida en els detalls constructius presents en els plànols. 
 
 
CONSULTA NÚM. 2 
 
Referent a l’increment del termini de garantia, que significa que no s’admet un termini de 
garantia de més de 7 anys? 
 
Cal aclarir que dins “Criteris quantificables automàticament”, es puntua de 0 a 5 punts 
l’increment de termini de garantia, tenint en compte que el mínim termini de garantia obligat i 
previst és d’1 any. 
Per tant:  

- S’atorgaran 0 punts a l’oferta que no incrementi el termini de garantia. És a dir, que 
presenti un termini de garantia d’1 any. (1 any obligatori + 0 anys d’increment = 1 any 
termini garantia). 

- S’atorgaran 5 punts a l’oferta que presenti un increment de termini de garantia superior, 
considerant-se que el termini no pot superar en cap cas els 7 anys. És a dir, que el màxim 
increment  de termini serà de 6 anys (1 any obligatori + 6 anys d’increment = 7 anys 
termini garantia). 

- La resta d’ofertes es valoraran de forma proporcional. 
 
CONSULTA NÚM. 3 
 
Referent a l’increment de la quantia de garantia, s’ha d’ofertar indicant la quantia en valor 
econòmic o bé indicant un % de l’oferta econòmica? 
 
El Plec de Condicions preveu que caldrà constituir una garantia d’un 5% de l’import 
d’adjudicació, exclòs l’IVA. 
El Plec de Condicions indica que s’atorgaran 5 punts a l’empresa que presenti el major 
increment de la quantia de garantia i 0 a la que no presenti increment. La resta es puntuaran en 
proporció. 
 



Per tant, tal i com està redactada la clàusula desena corresponent als criteris d’adjudicació, en 
concret “increment de la quantia de la garantia”, es comparen els increments de la quantia de 
garantia, no els percentatges, i s’adjudiquen 5 punts a l’empresa que ofereixi un major 
increment de la quantia.  
 
A continuació s’indica un exemple de valoració: 
 

- Empresa 1 
La seva oferta és de 350.000 €. 
Ofereix un 50% de garantia 

o Garantia obligatòria = 5% de 350.000 € = 17.500 € 
o Garantia ofertada = 50% de 350.000 € = 175.000 € 
o Increment de la quantia de la garantia = 157.500 € 

 
- Empresa 2 

La seva oferta és de 470.000 €. 
Ofereix un 45% de garantia 

o Garantia obligatòria = 5% de 470.000 € = 23.500 € 
o Garantia ofertada = 45% de 470.000 € = 211.500 € 
o Increment de la quantia de la garantia = 188.000 € 

 
Tindrà més puntuació l’empresa que ha ofertat un increment de quantia (en valor econòmic) 
superior (empresa 2) malgrat aquesta empresa, percentualment ha ofertat un percentatge 
inferior d’increment de la garantia (45% l’empresa 2 i 50% l’empresa 1). 


