ACTA DE VALORACIÓ DEL SOBRE B DEL LOT 4 i PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ,
DEL
PROCEDIMENT
OBERT,
TRAMITACIÓ
ORDINÀRIA, DEL SUBMINISTRAMENT DEL MOBILIARI, SENYALÍSTICA I
AUDIOVISUALS, I EQUIPAMENT ESCÈNIC DEL CCC VIRGÍNIA
AMPOSTA
En data 15 de març de 2022, a les 13:30 hores, es reuneix la Mesa de
contractació composada pels membres següents:
Presidenta:
Senyora Marta Goñi Modrego, Arquitecta municipal
Vocals:
Senyors/es:

Ricardo Muñiz Merino, Secretari de la Corporació
Vanessa Ceba Piqueras, Tresorera de la Corporació, en
substitució de l’Interventor de la Corporació.
Josep Ma Monleón Bellafont, responsable del departament de
compres
Teodoro Pérez Habas, Cap de cultura, que excusa la seva
assistència

Actua com a secretària de la Mesa la senyora Regina Pauné i Grané, Cap de la
Unitat de secretaria.
Assisteix també la senyora Aida Cortés Ausió, Cap d’Urbanisme, projectes i
obres públiques de la Corporació.
La presidència declara obert l’acte i es procedeix a llegir els informes de
valoració del sobre B, Lot 4, emès per la Cap d’Urbanisme, projectes i obres
públiques, que es transcriuen a continuació:
“Assumpte:
Informe de la proposta econòmica i garantia presentades al sobre B (Lot
4), mitjançant procediment obert harmonitzat, del contracte
subministrament del mobiliari, senyalística i audiovisuals, i equipament
escènic, pel Centre Cívic i Cultura Virgínia Amposta, de Sant Vicenç dels
Horts

Un cop examinades les propostes presentades es realitza la valoració d’acord amb el
plec de clàusules administratives particulars. Criteris avaluables de forma automàtica
(objectius), amb un màxim de 100 punts.
CRITERI NÚM. 1. Oferta econòmica (de 0 a 80 punts)
Es valorarà entre 0 punts i 80 que és la puntuació màxima assignada, en base a
l’aplicació de la següent fórmula:
P= *PX x (*XO /O)
On:
P = puntuació corresponent a l'oferta que s'està valorant
*PX = puntuació màxima .
*XO = oferta econòmica més baixa de les presentades.
O = oferta econòmica que s'avalua.
L’oferta no podrà ser superior al pressupost de licitació.
CRITERI NÚM. 2. Ampliació del termini de garantia (de 0 a 20 punts)
Termini de garantia: Per l’ampliació del termini mínim de garantia s’atorgarà la puntuació
següent:
Increment d’un 1 any addicional als d’obligat compliment … 10 punts.
Increment de 2 anys addicionals als d’obligat compliment …. 20 punts.
En qualsevol cas, no s’acceptaran propostes superiors a 24 mesos sumats al
termini d’obligat compliment.
Aquesta millora serà condició d’execució obligatòria, si l’empresa que resulta
adjudicatària del contracte ha presentat oferta a aquest criteri i per tant, en cas
d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació
essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP.
Oferta núm. 1
Presentada per l’empresa Figueras Seating Europe, SL
Puntuació
segons fórmula
(màxim 80
punts)

1. Oferta econòmica 141.111,04 € (iva excl.)

51,23 punts
2. Ampliació del termini de garantia: 3 anys

20 punts
TOTAL

71,23 punts

Oferta núm. 2
Presentada per l’empresa Ascender, SL
Puntuació
segons fórmula
(màxim 80
punts)

1. Oferta econòmica 92.288,00 € (iva excl.)

80 punts
2. Ampliació del termini de garantia: 2 anys

20 punts
TOTAL

100 punts

Oferta núm. 3
Presentada per l’empresa Sdad. Coop. Obreros Ezcaray-Ezcaray Seating
Puntuació
segons fórmula
(màxim 80
punts)

1. Oferta econòmica 110.483 € (iva excl.)

66,82 punts
2. Ampliació del termini de garantia: 2 anys

20 punts
TOTAL

86,82 punts

Baixes desproporcionades:
Segons el que estableix l’apartat I de l’Annex I, s’entendran com a
baixes presumptament anormals aquelles ofertes a les quals se’ls
apliquin els paràmetres objectius previstos a l’article 85 del RD
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
L’article 85.3 especifica que “cuando concurran tres licitadores, las que
sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media
aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el
cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea
superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En
cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25
unidades porcentuales.”
-

El 20 de desembre de 2021 es va sol·licitar a les empreses Ascender,
S.L. i Sdad. Coop. Obreros Ezcaray-Ezcaray Seating, que justifiquessin

la baixa desproporcionada, atès que les ofertes presentades són
inferiors al 25% del pressupost de licitació, d’acord amb el que estableix
l’article 85.3 del RD 1098/2001.
-

El 28 de desembre de 2021 l’empresa Ascender, S.L. va presentar un
informe de justificació de la baixa desproporcionada que incloia:
o La relació dels costos fixes (llum oficines, telèfon, lloguer,
personal administratiu i material d’oficina).
o La relació dels costos variables (llum fàbrica, fusta, mà d’obra
fusta, ferro, mà d’obra ferro, tapisseria, mà d’obra tapisseria,
material cosit, mà d’obra cosit, foamitzat, espuma, mà d’obra
espumat, pintura metall i vernís fusta, embalatges i ferratges, mà
d’obra embalatges i càrrega, ports i descàrrega, instal·lació,
dietes, allotjament, material gir seient). Tots aquests costos s’han
repercutit en un preu per unitat de butaca.
Estimen un benefici industrial del 5%.
En el cas que ens ocupa, no queden acreditats els costos relatius al
personal, atès que malgrat especifiquen que tenen contractades 50
persones, no aporten cap document que ho justifiqui. Tampoc es
detallen quines categories professionals tenen cadascuna d’elles, ni quin
és el preu/hora establert pel conveni col·lectiu per a cada treballador, i
quin és el temps que ha de dedicar cadascuna d’elles en la fabricació del
producte. Per la qual cosa no és possible avaluar si el cost de repercusió
establert és correcte.
D’altra banda s’estableix una repercusió per butaca pel que fa al material
d’oficina i lloguer, si bé no s’especifica de quin material es tracta, quin
cost té, o quant es paga de lloguer mensualment, per la qual cosa
tampoc és possible avaluar si els costos de repercussió establerts són
correctes.
Finalment, també s’estableix una repercussió per butaca pel que fa a les
dietes i a l’allotjament, sense especificar a quantes persones se’ls ha de
pagar dietes o allotjament, durant quants dies, i quin és el preu total de
cadascun d’aquests conceptes, per la qual cosa no és possible avaluar
si els costos de repercussió establerts són correctes.

-

El 30 de desembre 2021 l’empresa Sdad. Coop. Obreros EzcarayEzcaray Seating va presentar un informe de justificació de la baixa
desproporcionada on s’exposava:
o Que el pressupost de sortida està substancialment per sobre del
preu de mercat.
No queda justificat atès que no s’aporta cap estudi de mercat que
així ho corrobori.

o Conjuntura mercat: justifiquen que donades les circumstàncies
actuals, s’ha reduït el benefici industrial del 15-25% a menys d’un
7%.
L’oferta presentada té un benefici industrial del 6%.
o Tipus de concursants: informen que ells són els únics fabricants
“purs”, sense necessitat de fer subcontractacions externes.
En relació a aquesta afirmació no s’aporta cap tipus de
documentació que ho acrediti. D’altra banda, segons les bases
del concurs és possible permetre la subcontractació, i en cap cas
el valora com a extra que no es recorri a aquesta.
o Desglossament de costos de personal intervinent en el treball.
No queden acreditats els costos relatius al personal, atès que no
s’especifiquen les persones que tenen contractades.Tampoc es
detallen quines categories professionals tenen cadascuna d’elles,
quin és el preu/hora establert pel conveni col·lectiu per a cada
treballador, i quin és el temps que ha de dedicar cadascuna
d’elles en la fabricació del producte. Per la qual cosa no és
possible avaluar si el cost de repercusió establert és correcte.
o Desglossament del cost material.
No queda acreditat atès que no s’especifica de quin material es
tracta, i quin cost té, per la qual cosa no és possible avaluar si els
costos de repercussió establerts són correctes.
o Desglossament despeses fixes.
No queda acreditat atès que no es detalla què inclouen aquestes
despeses, i quin és el seu cost total, per la qual cosa no és
possible avaluar si els costos de repercussió establerts són
correctes.
o Despeses de manteniment de maquinària.
No queda acreditada la maquinària que es disposa, i el cost total
que té el seu manteniment, per la qual cosa no és possible
avaluar si els costos de repercussió establerts són correctes.
CONCLUSIÓ:

Segons les consideracions descrites anteriorment, es proposa:
1. No acceptar la justificació de baixa temerària presentada per l’empresa
Ascender, S.L.
2. No acceptar la justificacó de baixa temerària presentada per l’empresa
Sdad. Coop. Obreros Ezcaray-Ezcaray Seating.
3. Adjudicar el contracte de subministrament del mobiliari, senyalística i
audiovisuals, i equipament escènic, pel Centre Cívic i Cultural Virgínia
Amposta, de Sant Vicenç dels Horts, (Lot 4), a favor de la següent
empresa classificada que és FIGUERAS SEATING EUROPE, S.L., per
un import total del contracte de 141.111,04 € IVA exclòs”.

Els membres de la mesa de contractació, un cop llegit i estudiat l’informe
transcrit anteriorment i que serveix de justificació a la puntuació atorgada,
comparteixen el seu contingut i motivació i no consideren necessari realitzar
cap aportació ni formular cap tipus de valoració crítica al respecte, acceptant,
per tant, la suma de les puntuacions transcrites.
La classificació de les ofertes, per ordre decreixent de valoració, atenent a la
suma de criteris d’adjudicació assenyalats en el plec de clàusules
administratives particulars i Annex I, un cop sumades les puntuacions
obtingudes en el sobre B del Lot 4, es tal i com s’indica en el quadre següent:
Núm.

Empresa licitadora

1

Figueras Seating Europe, SL

2
3

Ascender, SL
Sdad. Coop. Obreros Ezcaray-Ezcaray
Seating

Total punts sobre B
71,23
Exclosa
Exclosa

En conseqüència, la Mesa dona conformitat a l’aprovació d’aquesta acta
proposant a l’òrgan competent l’adjudicació de la licitació, previ requeriment de
la documentació exigida en els Plecs Administratius i Annex I, així com el
dipòsit de la garantia, si s’escau, a la proposició presentada per l’empresa núm.
1, Figueras Seating Europe, SL, i una puntuació total de 71,23 punts. Cas que
aquesta empresa no executés adequadament el requeriment o no complís amb
els requisits exigits, s’estableix que seria d’aplicació allò disposat en l’article
150.2 de la LCSP, declarant desert el procediment per falta de licitadors.
Alhora es fa constar que es va requerir a la Sdad. Coop. Obreros EzcarayEzcaray Seating per tal que justifiques de forma clara i precisa les causes per
les qual calia considerar la confidencialitat dels documents que contenia el seu
sobre B, atesa la declaració que així ho establia.
L’esmentada empresa va acceptar el requeriment en data 5 de gener de 2022,
però transcorregut ell termini de 10 dies hàbils per a la presentació de la
justificació es constata que no ha presentat cap documentació o justificació al
respecte, per la qual cosa la mesa acorda que no es pot considerar com a
confidencial cap dels documents o informació continguda en el sobre B de la
Sdad. Coop. Obreros Ezcaray-Ezcaray Seating

La presidència dóna per acabat l’acte a les 13:50 hores estenent-se la present
que signen els components de la Mesa, de la qual cosa la secretària que
subscriu en dóna fe.
La presidenta

La secretària

Els vocals

