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ANÀLISI DEL CONTINGUT DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PER L’EMPRESA
GEOCONSTRUCCIONS BEGUR, S.L., REFERENT A LES OBRES CORRESPONENTS AL
PROJECTE D’APARCAMENT A L’ENTORN DEL CENTRE D’EDUCACIÓ A PALAFRUGELL

En data 28 de setembre de 2021 i número de registre de sortida 2021011579 és va sol·licitar a
l’empresa GEOCONSTRUCCIONS BEGUR, S.L. un document que justifiqués la valoració de
l’oferta i precisi les condicions de la mateixa, en particular pel que fa a l’estalvi en el procediment
d’execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment
favorables de què disposi el licitador per executar les obres; presentació d’un quadre comparatiu del
pressupost de totes les partides de projecte amb pressupost ofert, en el que es detallin els preus
dels subministres de material inclòs en el projecte, i un document que justificatiu dels preus
descomposats amb els corresponents preus unitaris i rendiments de l’oferta presentada.
Vista la documentació que l’empresa ha presentat, s’informa que:

-

L’empresa justifica l’oferta presentada, destacant que la seva organització és local i és
efectiva per l’experiència del director i de tots els seus treballadors, en obres de tipologia
similar, i això els fa més eficients, aconseguint fer la feina més ràpida, evitant repeticions i
millorant el ritme alhora que ajustant els costos d’execució. També exposa que amb
empreses de serveis, companyies i distribuïdors les relacions són fàcils i ràpides, fet que
escurça els temps morts i les solucions i el seguiment dels treballs és més efectiu i ràpid.
Paral·lelament aporten documentació complementària tal com: mitjans propis dels que
disposen i les ofertes de 3 industrials: enllumenat, jardineria i serralleria.
Manifesten que compten amb un parc de maquinària pròpia i en presenten el llistat que
s’utilitzarà en l’obra.
Pel que fa a la justificació de preus:
o

o
o

Els temps de mà d’obra i maquinària s’han reduït en la gran majoria, però alguns
s’han incrementat, en general es justifica la millora del ritme de treball. Això no ha de
suposar cap impediment per a la bona execució de la tasca prevista i un bon acabat,
i que si durant l’execució de les obres aquests rendiments que es proposen no es
compleixen, l’excés de costos anirà a càrrec de l’empresa licitadora.
S’aporten les ofertes econòmiques de subministres i industrials pel que fa als treballs
d’enllumenat públic i punt de recàrrega per a vehicles elèctrics, jardineria, i també
serralleria.
Pel que fa a la oferta industrial per a la jardineria, l’amidament de desbroçada s’ha
incrementat respecte lo projectat, entenem que es tracta d’un error i que no
compromet a la justificació.
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- Que han presentat tota la documentació sol·licitada.
- Que en la documentació presentada,

En conclusió, la informació continguda en la documentació presentada per l’empresa no
pressuposa acceptació, ni en preus, ni en rendiments, ni en amidament, ni en acabats, per a
l’execució de les obres i que únicament s’utilitza a fi i efecte de justificació de la baixa ofertada i es
desprèn que no s’alteren les condicions del projecte .
I per tant, la documentació presentada es considera suficient per acceptar la oferta que ha
presentat l’empresa, pel que si la mesa de contractació ho considera oportú, es pot adjudicar l’obra
a l’empresa GEOCONSTRUCCIONS BEGUR S.L.
Palafrugell, en les dates que consten a les signatures electròniques
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