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Expedient de contractació núm. 2018.04
Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació
a les entitats locals de Catalunya

INFORME DE VALORACIÓ DE BAIXES ANORMALS O DESPROPORCIONADES DE L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT DE MAQUINÀRIA TÈCNICA I ELEMENTS DE TRANSPORT I DE SERVEIS DE
MANTENIMENT AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA
Atesa la retroacció de les actuacions en el moment previ a l’adjudicació dels lots 12, 14, 16, 18 i 59,
segons l’acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 23 de juliol de 2020, al concórrer la causa de
nul·litat de l’article 47.1 e) LPAC.
Atès que les empreses proposades com a adjudicatàries dels lots referenciats podrien estar incurses
en valors anormals o desproporcionats, d’acord amb els paràmetres fixats a la clàusula 14 del PCAP.
Atès que en el requeriment de data 20 de juliol, es demanava: “...de conformitat amb les previsions de
l’article 149 de la LCSP i la clàusula 14a del PCAP, s’ha acordat conferir un tràmit d’audiència de 3 dies
hàbils, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació, per tal que les empreses
proposades com adjudicatàries dels lots 12, 14, 16, 18 i 59 (Lot 12: ROMACAR ABS SL, Lots 14, 16 i 18:
ROMATUTO GRUP CONCESSIONARIS SL i Lot 69: CRONORENT SL) aportin tota aquella informació
necessària per poder a determinar l’adequació i la viabilitat de les seves ofertes en els lots
corresponents, tenint en compte el baix nivell de preu proposat i la puntuació obtinguda en la resta de
criteris d’adjudicació diferents al preu, la qual és superior a la mitjana aritmètica de les ofertes
presentades...”
Atès que les empreses han facilitat la informació i documentació dintre del termini fixat.
Es passa a considerar la documentació aportada, fent les següents consideracions:
LOT 12
L’empresa ROMACAR ABS SL fonamenta l’oferta presentada responent als punts que al requeriment
s’indiquen:
•

Fa una prèvia a on indica que l’empresa ROMACAR ABS SL, pertany al grup RMotion,
comercialitzant la marca Ford des de fa més de 18 anys, especialistes en grans flotes per a
empreses i organismes públics i justifiquen el preu ofert pel fet que poden aconseguir baixes de
preus especials. Detallen que l’import presentat de 10.698,00 euros (IVA no inclòs) és un import
correcte, dintre de la seva tarifa com a “preu Standard per a grans flotes a nivell nacional”.

•

En referència a l’estalvi que permet el procediment de fabricació i dels serveis prestats,
justifiquen que de l’anàlisi econòmic es desprèn que l’estalvi que permet la prestació del
subministrament radica en els costos del personal adscrit al contracte, dintre del compliment dels
mínims de les taules salarials del Conveni col·lectiu nacional de fabricant de vehicles.

•

Pel que fa a les solucions tècniques adoptades i les condicions especialment favorables per al
subministrament dels productes i la prestació de serveis, detallen que formen l’equip humà
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persones multidisciplinaris i amb una àmplia experiència en la gestió d’activitats preventives i de
coordinació, que compten amb experiència contrastada i aplicada a la gestió i coordinació de
projectes d’activitats, destacant l’experiència en projectes de fabricació de vehicles i serveis als
clients, fent d’això un coneixement real del mercat. Afegeixen que disposen d’una sòlida
estructura d’empresa que permet que els costos estructurals o fixos de l’empresa i la seva
influència en l’oferta sigui “nul.la”.
•

En referència a la innovació i originalitat de les solucions proposades, per subministrar el
productes o prestar els serveis, indiquen: “cap diferent al PPT”.

•

Respecte a les que siguin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral i de
subcontractació, indiquen que no són justificables preus per sota de mercat o que incompleixin el
que estableix la legislació vigent, interpretant per l’escrit que es recolzen en el compliment que la
marca Ford els obliga. Així també, manifesten el compliment del Conveni col·lectiu nacional de
serveis de prevenció aliens, a on la retribució és sempre per sobre del conveni dels treballadors,
amb independència de la titulació.

•

Sobre la possible obtenció d’una ajuda de l’estat, indiquen que “es faran els tràmits sempre que
estiguin vigents campanyes d’ajudes estatals pels models d’aquesta licitació”, pel que es desprèn
que entenen l’aplicació i gestió de les ajudes finalistes pels ens locals contractants.

Del que s’ha exposat es desprèn que per experiència, estructura comercial i del públic al que es
dirigeixen, industrial i professional, i a la capacitat d’atreure demanda el preu aportat pot ser a la
pràctica viable.
Si es valora la solvència aportada per l’empresa en aquest lot, de 69.946.317,00 euros, front a la que
es demanava de 150.000,00 euros, així com a la solvència tècnica aportada d’1.132.294,6 euros, front
a la que es demanava de 105.000,00 euros, es referma la convicció de que l’oferta en qüestió gaudeix
d’una solvència que la fa perfectament viable.
Per tot això, s’informa favorablement sobre la justificació presentada per aquesta empresa i es
considera que les ofertes poden ser tingudes en compte.
LOT 14
L’empresa ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL fonamenta l’oferta presentada responent als
punts que al requeriment s’indiquen:
•

Fa una prèvia a on indica que l’empresa ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL, pertany al grup
RMotion, comercialitzant la marca Nissan des de fa més de 40 anys, especialistes en grans flotes
per a empreses i organismes públics i justifiquen la baixada de preu pel fet que poden aconseguir
baixes de preus especials. Detallen que l’import presentat de 17.699.00 euros (IVA no inclòs) és
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un import correcte, dintre de la seva tarifa com a “preu Standard per a grans flotes a nivell
nacional”.
•

En referència a l’estalvi que permet el procediment de fabricació i dels serveis prestats,
justifiquen que de l’anàlisi econòmic es desprèn que l’estalvi que permet la prestació del
subministrament radica en els costos del personal adscrit al contracte, dintre del compliment dels
mínims de les taules salarials del Conveni col·lectiu nacional de fabricant de vehicles.

•

Pel que fa a les solucions tècniques adoptades i les condicions especialment favorables per al
subministrament dels productes i la prestació de serveis, detallen que formen l’equip humà
persones multidisciplinaris i amb una àmplia experiència en la gestió d’activitats preventives i de
coordinació, que compten amb experiència contrastada i aplicada a la gestió i coordinació de
projectes d’activitats, destacant l’experiència en projectes de fabricació de vehicles i serveis als
clients, fent d’això un coneixement real del mercat. Afegeixen que disposen d’una sòlida
estructura d’empresa que permet que els costos estructurals o fixos de l’empresa i la seva
influència en l’oferta sigui “nul·la”.

•

En referència a la innovació i originalitat de les solucions proposades, per subministrar el
productes o prestar els serveis, indiquen: “cap diferent al PPT”

•

Respecte a les que siguin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral i de
subcontractació, indiquen que no són justificables preus per sota de mercat o que incompleixin el
que estableix la legislació vigent, interpretant per l’escrit que es recolzen en el compliment que la
marca Nissan els obliga. Així també, tornen a manifestar, el compliment del Conveni col·lectiu
nacional de serveis de prevenció aliens, a on la retribució és sempre per sobre del conveni dels
treballadors, amb independència de la titulació.

•

Sobre la possible obtenció d’una ajuda de l’estat, indiquen que “es faran els tràmits sempre que
estiguin vigents campanyes d’ajudes estatals pels models d’aquesta licitació”, pel que es desprèn
que entenen l’aplicació i gestió de les ajudes finalistes pels ens locals contractants.

Del que s’ha exposat es desprèn que per la seva àmplia experiència al sector (40 anys), estructura de
costos, tant en la part comercial com en els serveis) així com pel públic al que es dirigeixen, industrial
i professional, el preu aportat pot ser a la pràctica viable.
Si es valora la solvència aportada per l’empresa en aquest lot, de 67.921.379,00 euros, front a la que
es demanava de 220.000,00 euros, així com a la solvència tècnica aportada de 2.430.127,02 euros,
front a la que es demanava de 154.000,00 euros, es referma la convicció de que l’oferta en qüestió
gaudeix d’una solvència que la fa perfectament viable.
Per tot això, s’informa favorablement sobre la justificació presentada per aquesta empresa i es
considera que les ofertes poden ser tingudes en compte.

3

Carrer València 231, 6a
08007 Barcelona
Tel. 93 496 16 16
ccdl@ccdl.cat
www.acm.cat

Expedient de contractació núm. 2018.04
Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació
a les entitats locals de Catalunya

LOT 16 i 18
L’empresa ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL, presenta documentació conjunta pels lots 16 i
18, justificant en un mateix document:
•

Fa una prèvia a on indica que l’empresa ROMAUTO GRUP DE CONCESSIONARIS SL, pertany al grup
RMotion, comercialitzant la marca Isuzu fa més de 3 anys, especialistes en grans flotes per a
empreses i organismes públics i justifiquen la baixada de preu pel fet que poden aconseguir
baixes de preus especials. Detallen que l’import presentat pel lot 16 de 25.954,77 euros (IVA no
inclòs) i pel lot 18 de 26.995,00 euros (IVA no inclòs), són en cadascun dels casos preus correctes.

•

En referència a l’estalvi que permet el procediment de fabricació i dels serveis prestats,
justifiquen que de l’anàlisi econòmic es desprèn que l’estalvi que permet la prestació del
subministrament radica en els costos del personal adscrit al contracte, dintre del compliment dels
mínims de les taules salarials del Conveni col·lectiu nacional de fabricant de vehicles.

•

Pel que fa a les solucions tècniques adoptades i les condicions especialment favorables per al
subministrament dels productes i la prestació de serveis, detallen que formen l’equip humà
persones multidisciplinaris i amb una àmplia experiència en la gestió d’activitats preventives i de
coordinació, que compten amb experiència contrastada i aplicada a la gestió i coordinació de
projectes d’activitats, destacant l’experiència en projectes de fabricació de vehicles i serveis als
clients, fent d’això un coneixement real del mercat. Afegeixen que disposen d’una sòlida
estructura d’empresa que permet que els costos estructurals o fixos de l’empresa i la seva
influència en l’oferta sigui “nul.la”.

•

En referència a la innovació i originalitat de les solucions proposades, per subministrar el
productes o prestar els serveis, indiquen: “cap diferent al PPT”.

•

Respecte a les que siguin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral i de
subcontractació, indiquen que no són justificables preus per sota de mercat o que incompleixin el
que estableix la legislació vigent, interpretant per l’escrit que es recolzen en el compliment que la
marca Isuzu els obliga. Així també, tornen a manifestar, el compliment del Conveni Col·lectiu
Nacional de serveis de prevenció aliens, a on la retribució és sempre per sobre del conveni dels
treballadors, amb independència de la titulació.

•

Sobre la possible obtenció d’ajuda de l’estat, indiquen que “es faran els tràmits sempre q estiguin
vigents campanyes d’ajudes estatals per els models d’aquesta licitació”, pel que es desprèn que
entenen l’aplicació i gestió de les ajudes finalistes pels ens locals contractants.

Tot i que l’experiència en aquest cas amb la marca ISUZU no és tant àmplia, el fet de pertànyer a un
grup multimarca assentat al mercat, així com per l’estructura de costos que manifesten, tant en la
part comercial com en els serveis) així com pel públic al que es dirigeixen, industrial i professional, el
preu aportat pot ser a la pràctica viable.
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Si es valora la solvència aportada per l’empresa en aquest lot, de 67.921.379,00 euros, front a la que
es demanava de 272.000,00 euros, així com a la solvència tècnica aportada de 2.430.127,02 euros,
front a la que es demanava de 190.400,00 euros, es referma la convicció de que l’oferta en qüestió
gaudeix d’una solvència que la fa perfectament viable.
Per tot això, s’informa favorablement sobre la justificació presentada per aquesta empresa i es
considera que les ofertes poden ser tingudes en compte.
LOT 59
L’empresa CRONORENT SL fonamenta l’oferta presentada responent als punts que al requeriment
s’indiquen:
•

En referència a l’estalvi que permet el procediment de fabricació i dels serveis prestats, presenten
un document que identifiquen com a declaració del fabricant Midi Spain Automoció SL (ISUZU),
importador general per a l’estat espanyol de la marca. També aporten un altre document de
l’empresa Gruivol SL, com a empresa especialitzada en la fabricació i transformació de tot tipus
de vehicles, amb una experiència de 18 anys i, en aquest mateix apartat, una fitxa tècnica del
vehicle Isuzu L35 i el seu bolquet.

•

Pel que fa a les solucions tècniques adoptades i les condicions especialment favorables per al
subministrament dels productes i la prestació de serveis, acompanyen la fitxa que van aportar,
segons indiquen “adjunto anexo núm. 03, mandado con anterioridad y firmado en aquel moment
por nuestro administrador único, donde presentan las mejoras y propuestas para ese lote, junto
con lo ya solicitado en el pliego técnico” així com l’annex número 04C amb la proposició
econòmica per arrendament.

•

En referència a la innovació i originalitat de les solucions proposades, per subministrar el
productes o prestar els serveis, fan una descripció en diferents àmbits:
o

En el cas dels recursos humans i materials, informen que tenen dos oficines per a la
prestació del servei. Una oficina central al municipi de Bedia a on hi ha tot els
departaments relacionats amb la gestió, amb tres persones administratives i comptables,
així com un departament per a la gestió de manteniments i reparacions de vehicles, amb
dos tècnics administratius més i tres per a la facturació, control de flota i l’expedient de
contractació. Personal a disposició del contracte amb el CCDL. La segona oficina és al
municipi d’Erandio, a on es centralitza el servei de recollida i entrega de vehicles, amb
tres persones també disponibles per al contracte del CCDL. Fora d’aquests dos centres,
declaren tenen diferents tallers concertats per atendre les necessitats del contracte amb
el CCDL. Així mateix, acompanyen relació de departaments, noms i dades de contacte.
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o

Fan un detall de com serà el procediment de l’entrega del vehicle, interlocutor únic,
persona responsable, etc.

o

També, descriuen el sistema de garantia i serveis postvenda del vehicle.

o

Finalment, inclouen un apartat de proposta tècnica a on detallen:
Detall del sistema informàtic de seguiment.
Detall del sistema d’interlocució amb el CCDL, amb contacte directe i una persona
interlocutora.
Proposta de gestió i tramitació dels sinistres: procediment i manteniment als
tallers, amb un compromís de resposta inferior a cinc hores.
Proposta de gestió de multes i tramitació de recursos.

o

Factors complementaris i addicionals, a on informen del procediment per a la resolució
de les incidències extraordinàries.

•

Pel que fa a les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social, laboral i de la
subcontractació, inclouen una declaració responsable a on declaren “...al corrent de les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social i laboral i de subcontractació.”

•

Finalment, a la consulta sobre la possible obtenció d’una ajuda de l’estat, diuen: “En aquests
moments i després d’haver consultat diferents administracions, no disposem de cap tipus d’ajuda
per a l’estalvi de costos a l’hora de l’adquisició, per rènting, del vehicle ofert. En el cas que a l’hora
de contractar els nostres serveis hagués la possibilitat de rebre ajudes, s’encarregarien de la
documentació necessària”.

Amb tota la informació facilitada, molt basada a descriure l’estructura interna de la seva organització
com del funcionament i dels diferents procediments, es pot interpretar que existeix la capacitat de
poder atendre als diferents ens locals que els hi facin comandes.
Si es valora la solvència aportada per l’empresa en aquest lot, de 2.825.146,73 euros, front a la que es
demanava de 133.500,00 euros, així com a la solvència tècnica aportada de 613.588,66 Euros, front a
la que es demanava de 93.450,00 euros, reforça la valoració per a considerar de manera positiva la
proposta presentada.
Per tot això, s’informa favorablement sobre la justificació presentada per aquesta empresa i es
considera que les ofertes poden ser tingudes en compte.
CONCLUSIONS:
•

Atesa la informació facilitada pels licitadors requerits, es consideren satisfets els requeriments
efectuats, havent-se justificat la normalitat de les ofertes presentades, de conformitat amb el
contingut d’aquest informe.
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•

Altressí, cal destacar que la solvència aportada per les empreses a la present licitació, que
ultrapassa amb escreix la previsió mínima dels plecs, és garantia suficient, a judici de la
sotasignada, per un correcte compliment del contracte.

Nogensmenys, l’òrgan de contractació decidirà allò que sigui més convenient.
Barcelona, a la data de la signatura electrònica

Jordina Moltó
Responsable de l’àrea d’estudis i contractació de l’ACM i coordinadora de la ponència tècnica de
l’Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de
manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya
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