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INFORME PER A VALORAR LA POSSIBLE EXISTÈNCIA D’OFERTES
ECONÒMIQUES QUALIFICABLES COM A PRESSUMPTAMENT ANORMALS O
DESPROPORCIONADES
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CONTRACTE

RELATIU

A

LES

DEL

PROJECTE

D’URBANITZACIÓ DEL PAU 1 I DEL PAU 2 SECTOR 1 DE LA MPGM DE CAN BATLLÓMAGÒRIA (ZONA VERDA COMPRESA ENTRE LA GRAN VIA DE LES CORTS
CATALANES, EL CARRER AMADEU OLLER, EL CARRER CONSTITUCIÓ I EL CARRER
PARCERISA)- FASE 1, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

Detecció ofertes presumptament anormals o desproporcionades.
Segons l’Acta III de la Mesa de Contractació “Obertura Sobre C : “Proposta que s’avalua en base
a criteris automàtics”, en data 27/5/2021 s’ha procedit a l’acte d’obertura de les proposicions
dels licitadors econòmiques contigudes als sobres C presentats pels licitadors del procediment
que ens ocupa.
Ha estat revisada la documentació inclosa als sobres C presentats pels licitadors admesos a
participar al procediment als únics efectes d’obtenir l’import de l’oferta econòmica presentada
per cada licitador per a l’anàlisi de les presumptes ofertes temeràries i puntuació de l’oferta
econòmica.
Segons l’Acta IV de la Mesa de Contractació “REVISIÓ SOBRES C: PROPOSTA QUE S’AVALUA EN
BASE A CRITERIS AUTOMÀTICS”, en data 4/6/2021, la mesa de contractació per unanimitat,
acorda: “ Acceptar la proposició presentada per l’empresa ROGASA”.
En aplicació dels límits definits a la clàusula 10 del Plec de Clàusules Particulars (PCAP), a l’apartat
“Criteris d’adjudicació avaluables automàticament” per a la consideració d’ofertes, en principi,
amb valors anormals o desproporcionats, s’obtenen els resultats més avall indicats.
A efectes del càlcul de la mitjana aritmètica: la Mesa de Contractació ha constatat segons l’Acta
I de la Mesa de Contractació “Obertura sobre A: documentació administrativa”, que les
empreses CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES; I ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.U,
pertanyen al mateix grup de societats; i que cap de la resta d’empreses presentades ha
manifestat que pertanyen a algun grup de societats o, en tot cas, han manifestat que pertanyen
a un grup de societats, però cap altra empresa d’aquest grup participa en el procediment de
licitació. En aquest sentit, es calcula la mitjana aplicant l’establert l’article 86 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, per que s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques en relació a les empreses que pertanyen al mateix grup
empresarial d’acord amb l’article 42.1 del codi de comerç. Una vegada feta aquesta primera
operació, es tindran en compte la resta d’ofertes admeses per fer l’esmentat càlcul de la mitjana.
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Es reprodueix a continuació el càlcul realitzat per l’empresa TEC-CUATRO, SA, on es conclou que:

PTE= Pressumpta oferta anormal o desproporcionada
Criteri per a baixa presumptament temerària (s/clàusula 10 PCAP): superar en 5 unitats percentuals la baixa mitjana de les ofertes.

D’acord amb el que es preveu a la referida clàusula num. 10 del PCAP, l’empresa:
-

UTE SACYR-SCRINSER

pot considerar-se com a presumptament anormal o desproporcionada, en aportar una oferta
econòmica més de 5 punts percentuals inferior a la mitjana de les ofertes admeses, fet que es
posa en coneixement de la Mesa de Contractació als efectes pertinents.

M. Dolors Febles Domènech
Directora Serveis Projectes i Obres
P.S. S’adjunta informe valoració possible existència d’ofertes econòmiques qualificables com a
pressumptament anormals o desproporcionades, realitzat per l’empresa TEC-CUATRO, SA, de
data 8/6/2021

