INFORME REFERENT A LA JUSTIFICACIO REQUERIDA ALS LICITADORS EN
RELACIÓ A OFERTES ANORMALMENT BAIXES
IMPORT
LICITACIÓ

SERVEI
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1.500.000 €

“Oficina tècnica pel suport de la implantació de
l'administració electrònica a l'Ajuntament de
Barcelona”.

CONTRACTE
21000652

S’emet el present informe a la vista de les ofertes rebudes i obertes per la Mesa de
Contractació de l’expedient de referència, havent-se requerit de conformitat amb
l’art. 149 de la LCSP justificació de les condicions de l’oferta econòmica als licitadors
que incorrien en presumpta oferta anormalment baixa.

ASPECTES A CONSIDERAR
Al Plec de clàusules administratives particulars del contracte, es defineixen els
següents límits per a la consideració d'ofertes presumptament anormals o
desproporcionades:
Un diferencial de 5% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'una única
empresa licitadora, de 15% respecte el pressupost net de licitació.
Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les
ofertes es prescindirà de l'oferta més baixa i de l'oferta més alta, si hi ha un diferencial
superior al 5% respecte de les ofertes immediatament consecutives.
Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 20, per al càlcul de la mitjana de les
ofertes es prescindirà de les dues ofertes més baixes i les dues ofertes més altes, si
presenten un diferencial superior al 5% amb les immediatament consecutives.
En aquest cas el nombre d’empreses no ha sigut superior a 10. El valor límit inferior a
partir del qual l’oferta es considera desproporcionada és 956.922,30 €.
D'acord amb la previsió de l'article 149.4 LCSP, es rebutjarà l'oferta si es comprova que
és anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de
subcontractació, ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, en el Dret
Nacional, els convenis col·lectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret
internacional enumerades en l'annex V LCSP.
Mesura social.- Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels
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salaris de les persones treballadores considerats en l’oferta són inferiors al que
estableix el conveni sectorial d’aplicació, a l’efecte de verificar l’adequació de l’oferta
als costos salarials, es podrà requerir informe tècnic complementari de l’òrgan de
representació de les persones treballadores o d’una organització representativa del
sector.
L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha
presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus
unitaris dels salaris de les persones que executaran el contracte considerats en l’oferta
són inferiors al que estableix el conveni sectorial d’aplicació.
PROPOSTES EN SITUACIÓ D’OFERTES ANORMALMENT BAIXES
Les ofertes que es troben en situació de presumpta baixa desproporcionada han
estat les següents:
DELOITTE CONSULTING, S.L.U.
SEIDOR CONSULTING, S.L.
KPMG ASESORES, S.L.
Han estat requerides les empreses assenyalades, havent-se rebut -en temps- els
aclariments què han considerat oportuns, sobre els quals s’informa en el present
document.
ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA

A.1

INFORME DE LA JUSTIFICACIÓ DE DELOITTE CONSULTING S.L.U.

Deloitte Consulting S.L.U. ofereix realitzar la prestació dels serveis per un import de
904.960 € essent 956.922,30 € el valor límit considerat anormalment baix.
Llegit l’informe presentat per l’empresa es comprova que es garanteix que tots els
salaris de l’equip de Deloitte Consulting S.L.U. adscrit als treballs, son superiors als
definits en el Conveni Col·lectiu vigent.
Es cobreixen els costos laborals del personal a adscriure a l’execució del contracte,
prenent en consideració la taula salarial corresponent a l’Àrea 3. Consultoria,
Desenvolupament i Sistemes, del Conveni col·lectiu estatal d’empreses de consultoria i
estudis de mercat i de la opinió pública.
Es cobreixen la resta de costos laborals (cotitzacions a la seguretat social i altres), així
com els costos indirectes del contracte (despeses d’estructura i benefici industrial).
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Es comprova que l’import econòmic ofert permet assumir la totalitat de les despeses
associades a la prestació del servei, obtenint-se per part de Deloitte Consulting S.L.U.
un benefici econòmic com a resultat de la prestació del servei.
L’empresa també justifica el preu tan ajustat degut a la solvència tècnica de que
disposa, el coneixement en l’àrea de serveis contractada i en concret de l’experiència
acumulada durant la prestació dels Serveis d’Oficina Tècnica en el Pla LPACAP a
l’Ajuntament de Barcelona, directament relacionat amb l’objecte de l’actual prestació.
Es considera correcte aquest raonament i s’entén que repercuteixi en l’abaratiment
del cost.
Atenent als raonaments què s’han aportat i els costos indicats, l’oferta de Deloitte
Consulting S.L.U. es considera ben justificada, amb un adequat dimensionament dels
recursos a emprar per a l’execució del contracte.

A.2

INFORME DE LA JUSTIFICACIÓ DE SEIDOR CONSULTING S.L.

Seidor Consulting S.L. ofereix realitzar la prestació dels serveis per un import de
842.975,21€ essent 956.922,30 € el valor límit considerat anormalment baix.
Seidor Consulting S.L. ha calculat el cost segons uns salaris mitjans superiors als de
convenis, ha plantejat el seu desglossament de costos de manera entenedora i per la
totalitat dels dos anys i mig de durada del contracte i l’oferta expressada cobreix els
costos directes imputables al projecte i deixa un marge suficient per cobrir les
despeses indirectes i el benefici industrial.
Atenent als raonaments què s’han aportat i els costos indicats, l’oferta de Seidor
Consulting S.L. es considera ben justificada, amb un adequat dimensionament dels
recursos a emprar per a l’execució delcontracte.

A.3

INFORME DE LA JUSTIFICACIÓ DE KPMG ASESORES S.L.

KPMG Asesores, S.L. ofereix realitzar la prestació dels serveis per un import de
867.768,6€ essent 956.922,30 € el valor límit considerat anormalment baix.
KPMG Asesores, S.L. enumera totes les eines i metodologies de la proposta tècnica que
considera innovadores i especialment eficients com per repercutir en els esforços
necessaris i per tant en els costos associats al desenvolupament dels serveis oferts
(dedicació equivalent a 6,9 Full Time Equivalent).
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L’empresa adjunta taula reflectint els costos laborals del personal a adscriure a
l’execució del contracte, prenent en consideració la taula salarial corresponent a l’Àrea
3. Consultoria, Desenvolupament i Sistemes, del Conveni col·lectiu estatal d’empreses
de consultoria i estudis de mercat i de la opinió pública, altres costos directes diferents
als salaris i la seguretat social, així com els costos indirectes del contracte (despeses
d’estructura i benefici industrial).
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Per l’execució d’aquest projecte en concret, l’empresa comunica que no s’han obtingut
ni requerit ajudes estatals, ni de cap altra naturalesa.
Revisats els números presentats, es pot concloure que l’oferta expressada cobreix els
costos directes imputables al projecte i deixa un marge suficient per cobrir les
despeses indirectes i el benefici industrial.
KPMG Asesores, S.L. explica també que es troba al corrent de compliment de les seves
obligacions en matèria mediambiental, indicant que té definit i implantat un sistema
de gestió mediambiental basat en la norma internacional UNE-EN ISO 14001.
Igualment explica el compliment de les seves obligacions en matèria social o laboral i
en matèria de subcontractació.
Atenent als raonaments què s’han aportat i els costos indicats, l’oferta de KPMG
Asesores, S.L. es considera ben justificada, amb un adequat dimensionament dels
recursos a emprar per a l’execució delcontracte.

El que s’informa als efectes oportuns,

Barcelona, 10 de juny de 2021
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