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LIC 23/2021. Urbanització de l'àrea esportiva del Parc Vallmora.
Informe tècnic no acceptació baixes

Miguel Ángel Hernández, arquitecte municipal del Masnou, en relació a la licitació convocada per
a la contractació, per procediment obert simplificat amb diversos criteris d’adjudicació, de les obres
relatives al projecte d’Urbanització de l’Àrea esportiva del Parc Vallmora al Masnou, emeto el
següent:
INFORME
Es detecta la següent errada material en l’apartat conclusió de l’informe redactat per l’arquitecte
municipal i signat el dia 8 d’octubre de 2021:

GIRODSERVICES, SL
HPSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES SA
RUSCALLEDA S.A.U
TEC RAUL SL
Es proposa la rectificació següent quedant així l’apartat conclusió:
CONCLUSIÓ
Per tot allò exposat, a criteri del tècnic que subscriu, no s’escau acceptar la justificació presentada
per TEC RAUL SL, pels motius següents:
-

La proposta plantejada de reducció del temps d’execució i l’estalvi que aquesta suposa, sense
aportar cap criteri quantificable per a la reducció o cap planning d’obra per poder estudiar la
seva viabilitat no justifica la baixa aportada.

Els licitadors que no han aportat la justificació de la oferta anormalment baixa, o que aquesta no
s’accepta, restarien fora del procés de licitació d’acord amb el que determina l’apartat 17 del plec
de clàusules:
CATALANA DE INVERSION Y CONSTRUCCIONS TRES SL
Així doncs d'acord amb el que determina l'apartat 13 del plec de clàusules administratives
particulars, les puntuacions obtingudes pels licitadors que resten en el procediment són les
següents:
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Els licitadors que no han aportat la justificació de la oferta anormalment baixa, o
que aquesta no s’accepta, restarien fora del procés de licitació d’acord amb el que
determina l’apartat 17 del plec de clàusules:
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Per tant, a la vista dels resultats, es proposa l’adjudicació del contracte a COYNSA2000, per ser
aquesta oferta la més avantatjosa, de totes les presentades en el procediment de licitació.

El Masnou,
[Firma01-01]
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