ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT INTERNA
REUNIDA PER A LES PROPOSTES DE CLASSIFICACIÓ I ADJUDICACIÓ DE LA
LICITACIÓ:
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu
"Estabilització i protecció contra despreniments a la C-28 del PK 37+980 al 42+000. Naut
Aran". Clau: PC-CGL-21061

A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, la Mesa de Contractació, reunida de forma telemàtica
en data 19 de maig de 2022 i constituïda per les següents persones:
PRESIDÈNCIA:
VOCALIA:
VOCALIA:
VOCALIA:
VOCALIA:
SECRETARIA:

Sra. Virginia de León Gojin, Cap de la Gerència de Licitació 1
d'Infraestructures.cat
Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació d’Infraestructures.cat
Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i
Prevenció de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat,
Sr. Jose Luís Vega Castro, Cap de la Unitat d’Assessoria Jurídica
d'Infraestructures.cat
Sr. Pere González i Bernal, Titular de l'Òrgan de Control Economicofinancer
Intern d'Infraestructures.cat
Sr. Eduard González-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de
Contractació d’Infraestructures.cat

-

Revisat i analitzat l’Informe de la Comissió Tècnica sobre la valoració de les Propostes
presentades a licitació que s’adjunta.

-

Atesa la proposta de classificació i l’anàlisi de la compatibilitat de l’Equip tècnic en relació
amb licitacions classificades amb anterioritat, pendents d’adjudicar i/o adjudicades
pendents de formalitzar contracte, recollida a l’esmentat informe de la Comissió Tècnica.

-

Atès l’Informe de la Comissió Tècnica sobre la compatibilitat de l’Equip tècnic en licitacions
amb classificació simultània que s’adjunta.

-

Atès a què el licitador que ha presentat la millor oferta ha presentat la documentació
requerida al Plec de Clàusules Administratives, i presenta un equip tècnic compatible.

D’acord amb tot l’anterior i amb l’Anàlisi de la documentació presentada pel licitador que ha
presentat la millor oferta (Quadre núm. 4) que s’adjunta, aquesta Mesa eleva al Consell
d’Administració d’Infraestuctures.cat laes propostes de d’acord següents:

Primer.- Considerar anormalment baixa/es, atenent als criteris establerts al Plec de Clàusules
Administratives i a l’informe de la Comissió Tècnica adjunt, i excloure la/es oferta/es
presentada/es per:
-

Euro Geotécnica, SA

Segon.- Aprovar la classificació de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes
de la licitació del “Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte
constructiu "Estabilització i protecció contra despreniments a la C-28 del PK 37+980 al 42+000.
Naut Aran". Clau: PC-CGL-21061" recollida al Quadre núm. 3B.
Tercer.- Adjudicar a Consultoria Tecnica Antlia, SL el contracte supraesmentat en ser la millor
oferta respecte la classificació aprovada, per un import de 75.890,00 Euros (IVA no inclòs) i un
termini de 7 mesos.

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA COMPATIBILITAT DE L’EQUIP TÈCNIC
EN LICITACIONS AMB CLASSIFICACIÓ SIMULTÀNIA A LA LICITACIÓ:
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu
"Estabilització i protecció contra despreniments a la C-28 del PK 37+980 al 42+000. Naut
Aran". Clau: PC-CGL-21061
Reunida la Comissió Tècnica formada per:
PRESIDÈNCIA:
VOCALIA:
SECRETARIA:

Sr. Antoni Pérez i Oteros, Cap de la Divisió d'Obra Civil
Sr. José Luis Nieto i Acera, Cap de Gerència de Projectes d’Obra Civil
Sra. Cristina Recuero i Duran, Tècnica de la Gerència de Projectes d’Obra
Civil

Amb caràcter previ a l’anàlisi de la compatibilitat d’equips tècnics en licitacions amb
classificació simultània a la present es fa constar què:
S’ha analitzat i comprovat la compatibilitat dels licitadors proposats com a millor classificats
amb licitacions classificades amb posterioritat a la proposta de la Comissió Tècnica per a la
classificació de les ofertes admeses de la present licitació i s’ha comprovat què presenta el
següent resultat:
Licitador
(ordre per a la classificació)

Compatibilitat (Si / No)
amb licitacions
classificades

Consultoria Tecnica Antlia, SL

Si

Relació de claus amb les que
l’Equip tècnic no és compatible
-

A continuació, als efectes de verificar la compatibilitat de l’equip tècnic en licitacions amb
classificació simultània a la present, es fa constar:
Què d’acord amb la informació facilitada per la Mesa de Contractació, les licitacions que es
classificaran amb caràcter simultani a la present i tenen una data d’obertura pública del sobre
anterior o igual i un pressupost de licitació superior, són les que es recullen a la taula següent.

Licitació (clau)

Data
Obertura

Pressupost
de licitació
(sense IVA)

Millor classificat

PC. PC-MIB-21014

08/03/2022

321.019,00

Active Engineering Solutions, SL & Amoo
Studio, SCP & Mora Sanvisens Arquitectes
Associats, SCP (UTE)

PC. DB-05111.3.1

08/03/2022

251.432,00

Bac Engineering Consultancy Group, SL

PC. PC-BNB-21099

10/03/2022

81.500,00

DOPEC, SL

PC. PC-CFB-21040

17/03/2022

38.400,00

Ingeniería, Gestión y Consultoría Barcelona, SL

Atès l’anterior:
El licitador Consultoria Tecnica Antlia, SL que, d’acord amb la Proposta de Classificació de les
Ofertes admeses i no considerades anormalment baixes (Quadre núm. 3B), i l’anàlisi de
compatibilitat de l’equip amb licitacions classificades amb anterioritat (pendents d’adjudicar i/o
adjudicades pendents de formalitzar contracte), és el que ha presentat la millor oferta i presenta
un Equip tècnic compatible amb les licitacions recollides en el quadre resum anterior.
Barcelona, 18 de maig de 2022

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES
PRESENTADES A LA LICITACIÓ:
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu
"Estabilització i protecció contra despreniments a la C-28 del PK 37+980 al 42+000. Naut
Aran". Clau: PC-CGL-21061

Reunida la Comissió Tècnica formada per
PRESIDÈNCIA:
VOCALIA:
SECRETARIA:

Sr. Antoni Pérez i Oteros, Cap de la Divisió d'Obra Civil
Sr. José Luis Nieto i Acera, Cap de Gerència de Projectes d’Obra Civil
Sra. Cristina Recuero i Duran, Tècnic de la Gerència de Projectes d’Obra
Civil

Efectuada la qualificació de la documentació presentada en el sobre únic dels licitadors
presentats a la licitació, els licitadors considerats admesos per la Mesa de Contractació són un
total de 4.
La Comissió Tècnica ha analitzat les ofertes presentades d’acord amb l’establert en el Plec de
Clàusules Administratives, i presenta seguidament:
-

la Valoració de les propostes econòmiques i el possible càlcul de la baixa econòmica límit
per a la posterior determinació de la presumpció d’ofertes anormalment baixes, segons
Quadre núm. 2A) adjunt.

-

la Valoració de la proposta (no econòmica) amb criteris objectius, segons Quadre núm. 2B
adjunt.

-

la Determinació de les ofertes presumptament anormalment baixes, segons Quadre núm.
3A adjunt.

D’acord amb aquest càlcul,
l’empresa següent:
•

ha resultat

presumptament anormalment baixa l’ofertes de

Euro Geotécnica, SA

Infraestructures.cat en data 27/04/2022, va sol·licitar a l’esmentada empresa que aportessin la
informació i les justificacions que consideressin oportunes en relació als diferents components
de la seva oferta, sent la data límit de presentació el 02/05/2022 (15:00 hores).
El licitador relacionat a continuació ha presentat la documentació requerida en temps i forma,
la qual ha estat analitzada i avaluada en l’Informe de la Comissió Tècnica relatiu a les
propostes presumptament anormalment baixes que s’adjunta:
•

Euro Geotécnica, SA

D’acord amb l’esmentat informe, es proposa a la Mesa de contractació:
-

Considerar no justificada la baixa oferta pel licitador següent i, en conseqüència,
considerar-la com a anormalment baixa:
•

Euro Geotécnica, SA

Atès l’anteriorment exposat, s’adjunta el quadre la Proposta de classificació de les ofertes
admeses i no considerades anormalment baixes (Quadre núm. 3B).
En quant a la compatibilitat de l’equip tècnic ofert pel licitador que ha obtingut la millor
puntuació amb licitacions classificades amb anterioritat, pendents d’adjudicar i/o adjudicades
pendents de formalitzar contracte:
-

L’equip tècnic ofert pel licitador Consultoria Tecnica Antlia, SL no presenta cap
incompatibilitat.

Barcelona, 17 de maig de 2022

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA RELATIU A LES PROPOSTES PRESUMPTAMENT
ANORMALMENT BAIXES PRESENTADES A LA LICITACIÓ:
Contracte de serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu
"Estabilització i protecció contra despreniments a la C-28 del PK 37+980 al 42+000. Naut
Aran". Clau: PC-CGL-21061

Reunida la Comissió Tècnica formada per:

PRESIDÈNCIA:

Sr. Antoni Pérez i Oteros, Cap de la Divisió d’Obra Civil

VOCALIA:

Sr. José Luis Nieto i Acera, Cap de la Gerència de Projectes d’Obra Civil

SECRETARIA:

Sra. Cristina Recuero i Duran, Tècnica de la Gerència de Projectes d’Obra
Civil

Del càlcul de l’aplicació dels criteris establerts a la clàusula 11 del plec de clàusules
administratives, per a l’apreciació del caràcter anormalment baix de les ofertes presentades a la
licitació, ha resultat presumptament anormalment baixa l’oferta del licitador següent:
•

Euro Geotécnica, SAU

Pressupost de licitació:

94.875,00 € (IVA no inclòs)

Pressupost ofertat:

71.393,44 € (IVA no inclòs)

Baixa econòmica (Boi):

24,75 %

Baixa límit (BLIMi):

24,26 %

D’acord amb aquest càlcul, l’oferta presentada per Euro Geotécnica, SAU ha resultat
presumptament anormalment baixa.
Infraestructures.cat, en data 27 d’abril de 2022, va sol·licitar a Euro Geotécnica, SAU que aportés
la informació i les justificacions que considerés oportunes en relació als diferents components de la
seva oferta.
En data 2 de maig de 2022, Euro Geotécnica, SAU lliura l’escrit de justificació al respecte, en el
qual exposa les manifestacions següents:
-

Per tal de fer la valoració econòmica de l’oferta presentada ha considerat tots els costos
directes i indirectes necessaris per a la realització dels treballs.
Pel que fa als costos de personal s’han considerat els costos del personal actualment
contractat a Eurogeotecnica que estan en tots els casos per sobre dels mínims establerts al
Conveni Sectorial vigent, s’han valorat els desplaçaments i altres despeses directes
necessàries així com la realització de la campanya de reconeixements geotècnics als preus
recollits a l’annex de geotècnia presentat.

-

Disposa d’una amplia experiència en la redacció de projectes similars al de l’objecte de la
present licitació i en la realització de campanyes de geotècnia per a obra civil.

Euro Geotécnica, SAU afirma que l’oferta presentada compleix la condició tercera de l’article 11
del Plec de Clàusules administratives, de forma que poden garantir ”El compliment de les
obligacions que per disposició normativa nacional o comunitària s’estableixen en matèria
mediambiental, social i laboral i de subcontractació, no essent justificables preus per sota de
mercat o que incompleixin allò disposat a l’article 201 de la LCSP.” I en conseqüència es
reafirmem en el preu de la oferta presentada per a la realització dels treballs.

Un cop analitzada la documentació presentada per justificar la baixa ofertada per Euro Geotécnica,
SAU, incursa en baixa presumptament anormalment baixa, des del nostre punt de vista tècnic cal
destacar sobre la mateixa els següents aspectes:
Aquests no venen acompanyats de cap document justificatiu o alternativa documental que permeti
raonar-los, a efectes de justificar la fiabilitat de la baixa ofertada.
Els costos de personal no s’han detallat ni justificat, afegint que no queda demostrat que cap factor
realment suposi una diferència competitiva respecte a la resta d’empreses del mercat o que, per
exemple, disposin de tecnologia o mètodes de treball alternatius als de la competència, que
permetin una major productivitat, tot complint els requeriments exigits.
L’experiència en la redacció de projectes similars i en la realització de campanyes geotècniques
per a obra civil és requerida i esperable per part de la resta d’empreses del mercat.
En conseqüència, i segons el criteri d’aquesta Comissió Tècnica, tot i que no es qüestiona el
coneixement i la possibilitat d’utilització de recursos favorables per executar la prestació del servei,
els arguments presentats pel licitador es consideren insuficients per demostrar que l’oferta pugui
ser complida en qualitat i d’acord a les prescripcions contractuals i, per tant, refutar la presumpció
d’oferta anormalment baixa.

Barcelona, 2 de maig de 2022

QUADRE NÚM. 2A
VALORACIÓ DE LES PROPOSTES ECONÒMIQUES
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu "Estabilització i protecció contra despreniments a la C-28 del
PK 37+980 al 42+000. Naut Aran". Clau: PC-CGL-21061
Empresa

Termini

Import (sense IVA)

Baixa (BOi)

Euro Geotécnica, SA
Bigantec Consultoria SL
Consultoria Tecnica Antlia, SL
Cetres Enginyers, SLP

7 mesos
6 mesos
7 mesos
7 mesos

71.393,44
72.484,50
75.890,00
77.133,00

24,75
23,60
20,01
18,70

Termini Licitació: 7,00 mesos
Pressupost Licitació (IVA no inclòs): 94.875,00 euros
Baixa Mitjana (BM): 21,77%
Desviació Estàndard (σ): 2,49
Baixa límit inicial (BLIM) = MÀXIM (BM+2; 15; BM+ σ) = 24,26

Puntuació oferta
econòmica
45.00
44.48
42.87
42.28

QUADRE NÚM.2B

VALORACIÓ DE LES PROPOSTES (NO ECONÒMIQUES) AMB CRITERIS OBJECTIUS

Cetres Enginyers, SLP

Consultoria Tecnica Antlia, SL

Euro Geotécnica, SA

Bigantec Consultoria SL

Puntuació màxima licitació actual

Empresa

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu "Estabilització i
protecció contra despreniments a la C-28 del PK 37+980 al 42+000. Naut Aran". Clau: PC-CGL-21061
CLAU LICITACIÓ: CT1075195

20,00
4,00

20,00
4,00

20,00
4,00

10,00
2,00

2 Experiència dels perfils tècnis de l’Equip redactor [0.00-49.00]
Autor
2.1 Increment de dedicació dels perfils tècnics de l’Equip redactor [0-4.00]
Increment de dedicació ofertada (%)
TOTAL Increment de dedicació dels perfils tècnics de l’Equip redactor [0-4.00]
2.2 Experiència dels perfils tècnics de l’Equip redactor en Treballs similars [0.00-44.00]
Increment d'experiència
TOTAL Experiència dels perfils tècnics de l’Equip redactor en Treballs similars [0.00-44.00]
2.3 Coneixements de l’Equip redactor en Metodologia TCQ [0.00-1.00]
TOTAL Coneixements de l’Equip redactor en Metodologia TCQ [0.00-1.00]
TOTAL Autor
TOTAL Autor ajustat
TOTAL PONDERAT Autor (pes valoració 100%)

969.204,79

302.929,37 1.432.667,00 327.082,50

44,00

44,00

44,00

44,00

44,00

1,00

1,00
49,00
49,00
49,00

1,00
49,00
49,00
49,00

1,00
49,00
49,00
49,00

1,00
47,00
47,00
47,00

TOTAL Experiència dels perfils tècnis de l’Equip redactor [0.00-49.00]

49,00

49,00

49,00

49,00

47,00

3 Metodologia BIM [0.00-6.00]
TOTAL Metodologia BIM [0.00-6.00]

6,00

6,00

6,00

6,00

0,00

55,00

55,00

55,00

47,00

TOTAL Criteris tècnics de valoració objectiva

26/04/2022

4,00

QUADRE NÚM.3A

DETERMINACIÓ DE LES OFERTES PRESUMPTAMENT ANORMALMENT
BAIXES
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte
constructiu "Estabilització i protecció contra despreniments a la C-28 del PK
37+980 al 42+000. Naut Aran". Clau: PC-CGL-21061
CLAU LICITACIÓ: CT1075195
Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 94.875,00 €

45,00
49,00
6,00
100,00

TOTAL PUNTUACIÓ (Pi)
Puntuació total mitja ofertes considerades en el càlcul (PM)
(*) Oferta presumptament anormalment baixa
BOi > BLIM (ofertes amb puntuació Pi > PM)
BOi > BLIM + 0,3 * (PM-Pi) (ofertes amb puntuació Pi <= PM)

26/04/2022

96,66

Bigantec Consultoria SL

[0-49,00]

Cetres Enginyers, SLP

1 Criteris de valoració objectius [0-100,00]
1.1 Oferta econòmica [0-45,00]
2 Experiència dels perfils tècnis de l’Equip redactor
3 Metodologia BIM [0-6,00]
TOTAL 1 Criteris de valoració objectius [0-100,00]

Consultoria Tecnica Antlia, SL

Baixa econòmica (BOi)
Baixa Límit (BLIMi)

Euro Geotécnica, SA

Puntuació màxima licitació actual

(*)

24,75
24,26

20,01
24,26

18,70
24,26

23,60
25,81

45,00
49,00
6,00
100,00

42,87
49,00
6,00
97,87

42,28
49,00
6,00
97,28

44,48
47,00
0,00
91,48

100,00

97,87

97,28

91,48

QUADRE NÚM.3B

PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES

TOTAL PUNTUACIÓ (Pi)

02/05/2022

Cetres Enginyers, SLP

Bigantec Consultoria SL

[0-49,00]

Consultoria Tecnica Antlia, SL

1 Criteris de valoració objectius [0-100,00]
1.1 Oferta econòmica [0-45,00]
2 Experiència dels perfils tècnis de l’Equip redactor
3 Metodologia BIM [0-6,00]
TOTAL 1 Criteris de valoració objectius [0-100,00]

Puntuació màxima licitació actual

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte
constructiu "Estabilització i protecció contra despreniments a la C-28 del PK
37+980 al 42+000. Naut Aran". Clau: PC-CGL-21061
CLAU LICITACIÓ: CT1075195
Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 94.875,00 €

45,00
49,00
6,00
100,00

42,87
49,00
6,00
97,87

42,28
49,00
6,00
97,28

44,48
47,00
0,00
91,48

97,87

97,28

91,48

QUADRE NÚM. 4
ANÁLISI DE LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA AL LICITADOR QUE HA PRESENTAT LA MILLOR OFERTA
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu "Estabilització i protecció contra despreniments a la C-28
del PK 37+980 al 42+000. Naut Aran". Clau: PC-CGL-21061
Analitzada la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, s’ha obtingut el resultat que es resumeix en el quadre següent:

Empresa

Disposició recursos
mitjans externs

Acreditació dels mitjans
personals a adscriure

Acreditació del compliment del
Conveni

Altra documentació no
acreditada amb
RELI/ROLECE

Consultoria Tecnica Antlia, SL

NA

Sí

Sí

Sí

Sí - Documentació lliurada i correcta o esmenada
No – Documentació (i) no lliurada o (ii) lliurada però no correcte
NA – No aplica

Sra. Virginia de León Gojin
Cap de la Gerència de Licitació 1

Sr. José Luís Nieto Acera
Cap de la Gerència de Projectes i d’Obra Civil

