Expedient núm.: 2019/950
Informe-proposta valoració d’ofertes
Identificació de l’expedient: Licitació contracte d'obres per l'execució del Projecte
instal·lacions fotovoltaiques al centre cívic

Pg. Sts. Cosme i Damià, 2 - 17410 SILS - Telèfon 972 16 80 00 - Fax 972 85 36 17

El sotasignats, designats com a òrgan competent per a procedir a l'obertura de les proposicions i
a la valoració de les ofertes en el present procediment de licitació, per acord de la Junta de
Govern Local, celebrada en sessió ordinària en data 8 de juliol de 2019, passem a emetre el
següent informe-proposta de valoració d’ofertes:
Antecedents de fet
Vist que a l’expedient 2019/950 “Licitació contracte d'obres per l'execució del Projecte
instal·lacions fotovoltaiques al Centre Cívic del nucli urbà de Sils” se li apliquen les mesures de
tramitació simplificada previstes a l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de contractes del sector
públic (LCSP), d’acord amb les quals permet que la oferta es presenti mitjançant un únic sobre
o arxiu electrònic que s’avaluarà d’acord amb criteris d’adjudicació quantificables mitjançant
l’aplicació de fórmules establertes en els plecs i que aquesta avaluació es faci automàticament
amb mitjançant dispositius informàtics, garantint que la obertura de propostes no es fa fins que
no hagi finalitzat el termini de presentació de proposicions, pel que no és necessària la
constitució d’una mesa.
Vist el certificat de l’eina Sobre Digital emès per la Plataforma de Contractació de Serveis
Públics d’acord amb el qual el termini de presentació d’ofertes finalitza el dia 19 d’agost de
2019 a les 23:59h i s’hi relacionen les propostes presentades.
Vistos els justificants de presentació de pliques de les diferents empreses presentades a la
licitació emesos per la Plataforma de Contractació de Serveis Públics i que s’incorporen a
l’expedient.
Vist el registre d’obertura de sobre emès per la Plataforma de Contractació de Serveis Públics
en el qual es deixa constància de les accions dutes a terme en l’obertura de sobres.
Vist l’informe automàtic de valoració emès per l’aplicació de tramitació abreujada que permet
avaluar automàticament les ofertes presentades d’acord amb criteris d’adjudicació
quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules establertes en els plecs, el qual s’ha hagut de
repetir avui dia 2 de setembre de 2019, atès que el dia de l’obertura dels sobres, el dia 30
d’agost de 2019, com a conseqüència d’un problema informàtic no es generava correctament
l’informe d’avaluació, problema que no afectava al resultat final als efectes de la proposta
d’adjudicació, incorporat a l’expedient.
Vist l’informe proposta de valoració de les ofertes presentades emès per els aquí sotasignants,
de data 2 de setembre de 2019.
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Vist que en data 2 de setembre de 2019 l’Alcaldia va dictar el Decret núm. 811 en que requeria:
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“Primer.- Requerir a Connectivitat y Comunicaciones CONCOM, S.A., com a empresa
licitadora, que ha presentat l’oferta més avantatjosa en la licitació per la contractació de les
obres previstes en la “Memòria valorada per la instal·lació fotovoltaica al Centre Cívic del
nucli urbà de Sils”, atès que la seva oferta econòmica ha estat considerada com a
presumptament anormal ja que el preu ofertat té una baixa superior al 10% per aplicació de
l’establert en el punt H del quadre de característiques i en la clàusula 11.4 del plec de
clàusules administratives que regeixen la present licitació, per aplicació dels criteris que conté
l’article 85.3 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques
(preu inferior al 10% de la mitjana aritmètica) i a raó del que disposa l’article 149 LCSP, per
tal que en el termini màxim de 5 dies hàbils des de la tramesa/enviament del present
requeriment, justifiquin i desglossin raonadament el baix nivell del preu ofertat i la seva
viabilitat a saber de l’establert en l’article 149.4 de la LCSP, en particular:
- L’estalvi que permet el mètode de fabricació o el constructiu.
-Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que es
disposició per executar les obres.
La justificació requerida s’ha de presentar en el Registre d’entrada electrònic (e-tram) de
l’Ajuntament de Sils.
Si analitzada la justificació presentada es considera que l’oferta no pot ser complerta com a
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionat, la vostre oferta serà
exclosa.
En el supòsit que no es presenti la justificació requerida, dins el termini atorgat, es tindrà per
retirada la seva oferta.
Segon.- Requerir a Connectivitat y Comunicaciones CONCOM, S.A per tal que acrediti la seva
inscripció al per que acrediti la seva inscripció en el ROLECE (Registro oficial de Licitadores y
Empresas Classificades del Sector Público) o en el RELI (Registre electrònic d’empreses
licitadores de la Generalitat de Catalunya).”
Vist que en data 6 de setembre de 2019 i registre d’entrada 2019/5483, Connectivitat y
Comunicciones CONCOM, S.A. ha presentat instància en la que posen de manifest que no
poden acreditar la seva inscripció al ROLECE (Registro oficial de Licitadores y Empresas
Classificades del Sector Público) o en el RELI (Registre electrònic d’empreses licitadores de la
Generalitat de Catalunya).
INFORMEM
Que davant el fet que Conectividad y Comunicaciones CONCOM, S.A., no ha pogut atendre el
requeriment formulat a saber de l’acreditació de estar degudament inscrit en el ROLECE
(Registro oficial de Licitadores y Empresas Classificades del Sector Público) o en el RELI
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(Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya), condició obligatòria
per participar a la present licitació i que de l’informe automàtic de valoració es determina que la
segona empresa millor classificada és la presentada per Power Choice, S.L., d’acord amb l’ordre
de puntuació i detall que s’hi relaciona, correspondria proposar la seva adjudicació a aquesta;
però que un cop analitzades totes les propostes dels licitadors, es va detectar que la referida
proposta econòmica, té una baixa presumptament anormal, per aplicació de l’establert en el punt
H del quadre de característiques i la clàusula 11.4 del plec de clàusules administratives que
regeixen la present licitació, a raó del que disposa l’article 85.3 del Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions publiques (preu inferior al 10% de la mitjana aritmètica);
així doncs; es considera que les referida proposta es troba incursa en presumpció d’anormalitat,
en base als següents resultats:
% DE DIFERÈNCIA
PROPOSTA
A LA BAIXA
ECONÒMICA
SEGONS LA MITJA
SENSE/IVA
ARITMÈTICA

LICITADOR

Conectividad y Comunicaciones CONCOM, S.A.

16.448,99 €

SI (17,35%)

Power Choice, S.L.

17.721,65 €

SI (10,96%)

Disseny Tècnic Ditecsa, S.A.

17.741,13 €

SI (10,86%)

Grup Balaguer Projectes, S.L.

18.105,20 €

SOLARTRADEX, S.L.

18.133,84 €

Instal·lacions Industrials FAGOM, S.L.

21.367,64 €

Visiona Solar, S.L.

22.500,00 €

Mateu Nierga, S.L.

23.000,00 €

Reimar Projectes i Instal·lacions S.L.

24.107,44 €

ARKENOVA SCCL

24.407,59 €

Energia Solar del Gironès 2007, S.L.U.

25.856,50 €

Instal·lacions i Manteniments Arbúcies, S.L.

27.870,83 €

Fàbregas Immobles, S.L.

28.035,74 €

NO SUPERIOR AL
10%
NO SUPERIOR AL
10%
NO SUPERIOR AL
10%
NO SUPERIOR AL
10%
NO SUPERIOR AL
10%
NO SUPERIOR AL
10%
NO SUPERIOR AL
10%
NO SUPERIOR AL
10%
NO SUPERIOR AL
10%
NO SUPERIOR AL
10%
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Es considera la mitjana aritmètica de les ofertes presentades l’import de 19.902,88€ atès que
les propostes presentades per Arkenova SCCL, Energia Solar del Gironès, S.L., Instal·lacions i
Manteniments Arbúcies, S.L. i Fàbregues Immobles, S.L. s’han d’excloure al realitzar aquesta
mitjana en tant que són un 10% més elevades de les unitats percentuals de la mitjana de totes
les ofertes presentades (art. 85.3 del RLCAP), essent la quantia mínima per no ser considerada
una baixa anormal de 17.912,59€ (10% inferior a la mitja aritmètica).
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En conseqüència, atès l’establert en el punt H del quadre de característiques i la clàusula 11.4
del plec de clàusules administratives que regeixen la present licitació, es considera en
presumpció d’anormalitat l’oferta presentada per Power Choice, S.L..
Atenent doncs, la referida clàusula 11.4, es proposa requerir, per un el termini màxim de 5 dies
hàbils des de la tramesa de la corresponent comunicació, a Power Choice, S.L., la justificació de
la seva oferta sobre les següents condicions:
- L’estalvi que permet el mètode de fabricació o el constructiu.
-Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que es
disposició per executar les obres.
Així mateix també s’insta a que es requereixi a Power Choice, S.L., per que acrediti la seva
inscripció en el ROLECE (Registro oficial de Licitadores y Empresas Classificades del Sector
Público) o en el RELI (Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de
Catalunya).
Dit requeriment s’ha d’efectuar per part de l’Alcaldia qui es competent al respecte atès el Decret
d’Alcaldia de data 21 de juny de 2019, de constitució de l’Ajuntament 2019, publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Girona núm. 129 en data 5 de juliol de 2019.
Un cop rebuda la documentació requerida els aquí signants podran continuar amb l’avaluació de
les propostes realitzades efectuant la conseqüent proposta d’adjudicació a l’Òrgan de
contractació.
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