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Expedient: CTN2100256 LOT 1
Procediment: Mixt Obert
Assumpte: Informe justificació econòmica anormal
Document: 7245697

INFORME SOBRE LA JUSTIFICACIO ECONÒMICA DE L’OFERTA PRESENTADA
PER L’EMPRESA SOCIEDAD EUROPEA DE IMPULSO SOLAR SL
PRESUMPTAMENT ANORMAL O DESPROPORCIONADA, EN EL PROCES
D’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE: “CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT
I SERVEI DE 29 INSTAL·LACIONS DE GENERACIÓ FOTOVOLTAICA EN 29
INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT CLAU: . CTN2100256

LOT 1- SOCIEDAD EUROPEA DE IMPULSO SOLAR SL

1. ANTECEDENTS





Pressupost base de licitació:
526.257,99 € més IVA
Pressupost base ofert per l’empresa:
398.745,90 €més IVA
Baixa realitzada per l’empresa:
24,23 %
En termini l’empresa SOCIEDAD EUROPEA DE IMPULSO SOLAR SL va presentar
una justificació de la seva oferta amb l’objecte de demostrar que la mateixa no es pot
considerar anormal o desproporcionada.

2. ANÀLISI DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA PRESENTADA PER L’EMPRESA
La justificació de l’empresa de la valoració de l’oferta i l’anàlisi de les seves condicions pel què
fa als criteris que defineix l’article 149 de la LCSP són les següents:
2.1 Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte.
 L’empresa informa que disposa d’un equip tècnic amb més de 15 anys d’experiència en
el sector tant el disseny com l’execució i manteniments de més de 100 instal·lacions
fotovoltaiques, i que el cap d’obra encarregat de realitzar el projecte de les 5
instal·lacions fotovoltaiques té una trajectòria de més de 10 anys com a responsable de
producció havent executat més de 2,5 MWp d’instal·lacions de autoconsum.
 L’empresa informa que actualment està executant instal·lacions similars i concreta les
19 instal·lacions que està executant.
2.2 Estalvi generat per les condicions excepcionalment favorables i les solucions tècniques
adoptades per a executar la prestació.
 L’empresa informa que donat el volum actual d’instal·lacions pendent d’executar podrà
fer agrupacions de materials per aconseguir millors preus en materials principals com
són els mòduls, inversors i estructura.
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 L’empresa justifica el preu global que ha ofertat de 0,83 €/Wp amb una comparativa de
les últimes licitacions públiques realitzades amb la oferta guanyadora per tal de
corroborar que el preu ofertat està dintre dels estàndard de mercat en aquest tipus
d’instal·lacions.
Analitzant els estalvis justificats per l’empresa, informem que:
 No està suficientment justificada l’oferta econòmica anormalment baixa per tal de
garantir la correcta execució tècnica i de qualitat de les tasques a realitzar.
 No queda prou justificada la informació que aporta en la documentació.
 La documentació aportada per l’empresa no acredita la baixa econòmica realitzada.
3.- CONCLUSIÓ
Atenent el contingut de l’oferta presentada i de la justificació posterior, l’empresa SOCIEDAD
EUROPEA DE IMPULSO SOLAR SL no acredita l’estalvi proposat en els termes establerts en
els plecs que regulen aquesta contractació i l’article 149 de la LCSP.
Qui signa aquest informe declara que no té, directament o indirecta, cap interès financer,
econòmic o personal amb les empreses presentades que pugui comprometre la seva
imparcialitat i independència en la valoració de les ofertes.
S’eleva el present informe a la Mesa de Contractació per a la seva consideració i als efectes
escaients.
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Expedient: CTN2100256 LOT 2
Procediment: Mixt Obert
Assumpte: Informe justificació econòmica anormal
Document: 7245700

INFORME SOBRE LA JUSTIFICACIO ECONÒMICA DE L’OFERTA PRESENTADA
PER L’EMPRESA UTE INDUSTRIAL DE ENERGIA Y TECNOLOGIA, S.L/CICLAGUA,
S.A PRESUMPTAMENT ANORMAL O DESPROPORCIONADA, EN EL PROCES
D’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE: “CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I
SERVEI DE 29 INSTAL·LACIONS DE GENERACIÓ FOTOVOLTAICA EN 29
INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT” CLAU: .CTN2100256
LOT 2- UTE INDUSTRIAL DE ENERGIA Y TECNOLOGIA, S.L. / CICLAGUA, S.A.
1. ANTECEDENTS





Pressupost base de licitació:
582.077,12 € més IVA
Pressupost base ofert per l’empresa:
393.263,33 € més IVA
Baixa realitzada per l’empresa:
32,44 %
En termini l’empresa UTE INDUSTRIAL DE ENERGIA Y TECNOLOGIA, S.L. /
CICLAGUA, S.A va presentar una justificació de la seva oferta amb l’objecte de
demostrar que la mateixa no es pot considerar anormal o desproporcionada.

2. ANÀLISI DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA PRESENTADA PER L’EMPRESA
La justificació de l’empresa de la valoració de l’oferta i l’anàlisi de les seves condicions pel què fa
als criteris que defineix l’article 149 de la LCSP són les següents:
2.1 Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte.
 L’empresa informa que disposa d’una seu a Tarragona que es troba a les immediacions de
les EDAR objecte del Lot 2.
 L’empresa informa que la seu de Tarragona compta amb un espai on es guarda maquinària
d’obra, disposa d’un magatzem d’eines i material fungible, unes oficines i un equip tècnic
que fa que puguin actuar immediatament si surt qualsevol imprevist en l'obra. I que, cas de
necessitat, l'UTE té un equip humà i més eines de suport en la seva seu central de la ciutat
de Castelló.
 L’empresa informa que CICLAGUA està explotant el compostatge de Vilaseca i que
INDERTEC està executant obres de la mateixa naturalesa que la del contracte.
 L’empresa informa dels costos directes de la oferta, dels preus descompostos, aporta
ofertes dels principals proveïdors, de les millores i del dull de tancament de la oferta
presentada.
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2.2 Estalvi generat per les condicions excepcionalment favorables i les solucions tècniques
adoptades per a executar la prestació.
 L’empresa informa que té contractes amb diferents empreses subministradores de material,
que permeten assumir millores molt significatives en la resta d'unitats d'obra.
 L’empresa informa que disposa d'acords comercials amb empreses subministradores de
materials que els hi permeten poder presentar una oferta econòmica molt competitiva
 L’empresa informa que les empreses que constitueixen la UTE han realitzat diversos
projectes d'I+D+i en referència amb el sector de l'energia.
 L’empresa informa que la oferta presentada no és anormalment baixa a causa del fet
associat a una possible obtenció d'ajuda pública.
Analitzant els estalvis justificats per l’empresa, informem que:
 No està suficientment justificada l’oferta econòmica anormalment baixa per tal de garantir
la correcta execució tècnica i de qualitat de les tasques a realitzar.
 No hi ha una justificació fefaent dels preus de mercat.
 La documentació aportada per l’empresa no acredita la baixa econòmica realitzada.
3.- CONCLUSIÓ
Atenent el contingut de l’oferta presentada i de la justificació posterior, l’empresa UTE
INDUSTRIAL DE ENERGIA Y TECNOLOGIA, S.L. / CICLAGUA, S.A.no acredita l’estalvi
proposat en els termes establerts en els plecs que regulen aquesta contractació i l’article 149 de
la LCSP.
Qui signa aquest informe declara que no té, directament o indirecta, cap interès financer,
econòmic o personal amb les empreses presentades que pugui comprometre la seva imparcialitat
i independència en la valoració de les ofertes.
S’eleva el present informe a la Mesa de Contractació per a la seva consideració i als efectes
escaients.
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Expedient: CTN2100256 LOT 4
Procediment: Mixt Obert
Assumpte: Informe justificació econòmica anormal
Document: 7245705

INFORME SOBRE LA JUSTIFICACIO ECONÒMICA DE L’OFERTA PRESENTADA
PER L’EMPRESA FACTOR ENERGIA PRESUMPTAMENT ANORMAL O
DESPROPORCIONADA, EN EL PROCES D’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE:
“CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEI DE 29 INSTAL·LACIONS DE
GENERACIÓ FOTOVOLTAICA EN 29 INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT” CLAU:
CTN2100256
LOT 4 - FACTOR ENERGIA S.A.

1. ANTECEDENTS





Pressupost base de licitació:
488.062,34 € més IVA
Pressupost base ofert per l’empresa:
354.537,00 € més IVA
Baixa realitzada per l’empresa:
27,36 %
En termini l’empresa FACTOR ENERGIA S.A va presentar una justificació de la seva
oferta amb l’objecte de demostrar que la mateixa no es pot considerar anormal o
desproporcionada.

2. ANÀLISI DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA PRESENTADA PER L’EMPRESA
La justificació de l’empresa de la valoració de l’oferta i l’anàlisi de les seves condicions pel què
fa als criteris que defineix l’article 149 de la LCSP són les següents:
2.1 Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte.
 L’empresa no informa ni detalla l’estalvi que permeti el procediment d’execució del
contracte.
2.2 Estalvi generat per les condicions excepcionalment favorables i les solucions tècniques
adoptades per a executar la prestació.
 L’empresa informa que les EDAR majoritàriament constituïdes en aquest Lot son
instal·lacions a terra i la seva solució per aquestes instal·lacions es basa en una tècnica
innovadora que es fonamenta en un mecanisme de clavat mitjançant micro-piques tubulars,
amb la qual cosa no es precisa d’una clavadora ni sabates de formigó i ofereix una solució
més respectuosa amb l´entorn i més econòmica (reducció del cost material, maquinària i
del temps d´execució de l´obra).
 L’empresa no aporta més informació en relació a aquest ni altres apartats.
Analitzant els estalvis justificats per l’empresa, informem que:
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 No està suficientment justificada l’oferta econòmica anormalment baixa per tal de garantir
la correcta execució tècnica i de qualitat de les tasques a realitzar.
 Manca documentació justificativa.
 No hi ha una justificació fefaent dels preus de mercat.
 La documentació aportada per l’empresa no acredita la baixa econòmica realitzada.
3.- CONCLUSIÓ
Atenent el contingut de l’oferta presentada i de la justificació posterior, l’empresa FACTOR
ENERGIA S.A. no acredita l’estalvi proposat en els termes establerts en els plecs que regulen
aquesta contractació i l’article 149 de la LCSP.
Qui signa aquest informe declara que no té, directament o indirecta, cap interès financer,
econòmic o personal amb les empreses presentades que pugui comprometre la seva imparcialitat
i independència en la valoració de les ofertes.
S’eleva el present informe a la Mesa de Contractació per a la seva consideració i als efectes
escaients.
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Expedient: CTN2100256 LOT 4
Procediment: Mixt Obert
Assumpte: Informe justificació econòmica anormal
Document: 7245709

INFORME SOBRE LA JUSTIFICACIO ECONÒMICA DE L’OFERTA PRESENTADA
PER L’EMPRESA UTE INDUSTRIAL DE ENERGIA Y TECNOLOGIA, S.L/CICLAGUA
PRESUMPTAMENT ANORMAL O DESPROPORCIONADA, EN EL PROCES
D’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE: “CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT
I SERVEI DE 29 INSTAL·LACIONS DE GENERACIÓ FOTOVOLTAICA EN 29
INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT” CLAU: .CTN2100256
LOT 4- UTE INDUSTRIAL DE ENERGIA Y TECNOLOGIA, S.L. / CICLAGUA, S.A.

1. ANTECEDENTS





Pressupost base de licitació:
488.062,34 € més IVA
Pressupost base ofert per l’empresa:
361.629,43 € més IVA
Baixa realitzada per l’empresa:
25,91 %
En termini l’empresa UTE INDUSTRIAL DE ENERGIA Y TECNOLOGIA, S.L. /
CICLAGUA, S.A va presentar una justificació de la seva oferta amb l’objecte de
demostrar que la mateixa no es pot considerar anormal o desproporcionada.

2. ANÀLISI DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA PRESENTADA PER L’EMPRESA
La justificació de l’empresa de la valoració de l’oferta i l’anàlisi de les seves condicions pel què
fa als criteris que defineix l’article 149 de la LCSP són les següents:
2.1

Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte.

 L’empresa informa que disposa d’una seu a Tarragona que es troba a les immediacions
de les EDAR objecte del Lot 4.
 L’empresa informa que la seu de Tarragona compta amb un espai on es guarda
maquinària d’obra, disposa d’un magatzem d’eines i material fungible, unes oficines i un
equip tècnic que fa que puguin actuar immediatament si surt qualsevol imprevist en l'obra.
 L’empresa informa que CICLAGUA està explotant el compostatge de Vilaseca i que
INDERTEC està executant obres de la mateixa naturalesa que la del contracte.
 L’empresa informa dels costos directes de la oferta, dels preus descompostos, aporta
ofertes dels principals proveïdors, de les millores i del dull de tancament de la oferta
presentada.
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2.2 Estalvi generat per les condicions excepcionalment favorables i les solucions tècniques
adoptades per a executar la prestació.
 L’empresa informa que té contractes amb diferents empreses subministradores de
material, que permeten assumir millores molt significatives en la resta d'unitats d'obra.
 L’empresa informa que disposa d'acords comercials amb empreses subministradores de
materials que els hi permeten poder presentar una oferta econòmica molt competitiva.
 L’empresa informa que les empreses que constitueixen la UTE han realitzat diversos
projectes d'I+D+i en referència amb el sector de l'energia.
 L’empresa informa que la oferta presentada no és anormalment baixa a causa del fet
associat a una possible obtenció d'ajuda pública.
Analitzant els estalvis justificats per l’empresa, informem que:
 No està suficientment justificada l’oferta econòmica anormalment baixa per tal de garantir
la correcta execució tècnica i de qualitat de les tasques a realitzar.
 No hi ha una justificació fefaent dels preus de mercat.
 La documentació aportada per l’empresa no acredita la baixa econòmica realitzada.
3.- CONCLUSIÓ
Atenent el contingut de l’oferta presentada i de la justificació posterior, l’empresa UTE
INDUSTRIAL DE ENERGIA Y TECNOLOGIA, S.L. / CICLAGUA, S.A. no acredita l’estalvi
proposat en els termes establerts en els plecs que regulen aquesta contractació i l’article 149
de la LCSP.
Qui signa aquest informe declara que no té, directament o indirecta, cap interès financer,
econòmic o personal amb les empreses presentades que pugui comprometre la seva
imparcialitat i independència en la valoració de les ofertes.
S’eleva el present informe a la Mesa de Contractació per a la seva consideració i als efectes
escaients.
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Expedient: CTN2100256 LOT 6
Procediment: Mixt Obert
Assumpte: Informe justificació econòmica anormal
Document: 7245712

INFORME SOBRE LA JUSTIFICACIO ECONÒMICA DE L’OFERTA PRESENTADA
PER L’EMPRESA UTE BFOR-CUBIT FOTOVOLTAIC ACA PRESUMPTAMENT
ANORMAL O DESPROPORCIONADA, EN EL PROCES D’ADJUDICACIO DEL
CONTRACTE: “CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I SERVEI DE 29
INSTAL·LACIONS DE GENERACIÓ FOTOVOLTAICA EN 29 INSTAL·LACIONS DE
SANEJAMENT” CLAU: .CTN2100256
LOT 6 - UTE BFOR-CUBIT FOTOVOLTAICA ACA

1. ANTECEDENTS





Pressupost base de licitació:
270.287,78 € més IVA
Pressupost base ofert per l’empresa:
191.904,32 € més IVA
Baixa realitzada per l’empresa:
29,00 %
En termini l’empresa UTE BFOR-CUBIT FOTOVOLTAICA ACA va presentar una
justificació de la seva oferta amb l’objecte de demostrar que la mateixa no es pot
considerar anormal o desproporcionada.

2. ANÀLISI DE LA JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA PRESENTADA PER L’EMPRESA
La justificació de l’empresa de la valoració de l’oferta i l’anàlisi de les seves condicions pel què
fa als criteris que defineix l’article 149 de la LCSP són les següents:
2.1 Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte.
 L’empresa informa que la UTE està conformada per empeses internacionals amb
solvència econòmica, financera tècnica i professional que garanteixen una oferta amb el
compliment del 100% de les exigències del plec corresponent al Lot 6.
 L’empresa informa la solvència que tenen les empreses de la UTE en quant antiguitat,
treballs similars i numero d’instal·lacions executades i garanteixen la solvència tècnica per
la gestió, projectes, desenvolupament, posta en servei legalització estacions autoconsum.

 L’empresa informa que disposa de marcs preferencials amb proveïdors, equips de treball
i empreses del sector a nivell nacional i internacional, comptant amb descomptes especials
dels fabricants de mòduls al tenir un proveïdor partner de Hyundai.
 L’empresa informa que té personal adscrit d’ elevada especialització amb experiència
superior a la requerida en el Plec.

Provença, 260
08008 Barcelona
Tel. 93 567 28 00
Fax 93 567 27 80
NIF Q 0801031 F

2.2 Estalvi generat per les condicions excepcionalment favorables i les solucions tècniques
adoptades per a executar la prestació.
 L’empresa informa que les seves solucions tècniques, les quals detalla, destaquen per
combinar els millors productes dels mercats.
 L’empresa aporta els càlculs econòmics de la seva oferta i les bases considerades en el
pressupost.
 L’empresa informa que té capacitat i solvència suficient per executar el contracte amb
autofinançament i per tant no requereix subvenció.
Analitzant els estalvis justificats per l’empresa, informem que:




No està suficientment justificada l’oferta econòmica anormalment baixa per tal de garantir
la correcta execució tècnica i de qualitat de les tasques a realitzar.
No hi ha una justificació fefaent dels preus de mercat.
La documentació aportada per l’empresa no acredita la baixa econòmica realitzada.

3.- CONCLUSIÓ
Atenent el contingut de l’oferta presentada i de la justificació posterior, l’empresa UTE BFORCUBIT FOTOVOLTAICA ACA no acredita l’estalvi proposat en els termes establerts en els
plecs que regulen aquesta contractació i l’article 149 de la LCSP.
Qui signa aquest informe declara que no té, directament o indirecta, cap interès financer,
econòmic o personal amb les empreses presentades que pugui comprometre la seva
imparcialitat i independència en la valoració de les ofertes.
S’eleva el present informe a la Mesa de Contractació per a la seva consideració i als efectes
escaients.

