Àrea Obres i Manteniment

CONCURS PER EXECUTAR LES OBRES DE “OBRES RELATIVES A LA REFORMA PER
LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEMENTIRI DE COLLSEROLA”
Referència: CB-054-2018-O
INFORME – ANÀLISI DE JUSTIFICACIÓ DE BAIXA PRESENTADA
3 de desembre de 2018
El present informe analitza la documentació presentada pel licitador ISTEM SLU, per justificar
la seva oferta, que va ser considerada en supòsit de baixa presumptament anormal, segons els
criteris establerts en el Plec de Clausules Particulars (que la puntuació que li correspongui en
l'oferta econòmica sigui superior en més d'un 5% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de
totes les ofertes econòmiques presentades).
El preu de licitació per executar les obres era de 107.164,58 euros.
La oferta del licitador ISTEM SLU es de 94.333,07 euros, fent una baixa de 12.831,51 euros,
que representa un 11,97% de baixa. Amb aquesta baixa li corresponien 26,36 punts, superant
la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades en un
9,58%.
En la documentació presentada per aquest licitador, fa les següents consideracions per justificar
la seva oferta:
1) Manifesten que la oferta presentada es fruit d’un exhaustiu i profund estudi econòmic.
2) S’argumenta el preu fixat en la oferta en un estudi acurat de la organització i logística
de la obra, tenint en compte els costos del Pla de Seguretat i Salut.
3) Es posa de manifest que el licitador compte amb les sinèrgies entre diferents empreses
(no especifica quines) i les corporacions industrials de les que forma part (tampoc
especifica).
4) Es fa esment de la experiència de tots els treballadors propis en obres de tipus similar
a la que es objecte aquesta licitació.
Altrament, es posa de manifest la disponibilitat per iniciar les obres.
També es fa menció de la desviació mínima respecte al límit establert per considerar la seva
oferta dins el supòsit de oferta amb preus anormalment baixos.
Malgrat tot, cal constatar el fet que en tota la documentació presentada no s’ha trobat cap dada
que demostri fefaentment la possibilitat de que el licitador pugui desenvolupar les obres al preu
ofert. Per tant, el tècnic que signa aquest informe no troba cap argument que faci reconsiderar
el supòsit de baixa anormalment baixa del licitador ISTEM SLU.
Barcelona, a 3 de desembre de 2018
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