INFORME TÈCNIC
A: CONTRACTACIÓ
Exp Contractació: CONSER 0268/2021

ASSUMPTE: Conformitat del Plec administratiu i aclariments i rectificació d’errors
materials en l’informe de necessitats per a la contractació del Servei de prestació de
l’atenció especialitzada al col·lectiu LGBTI+ de la ciutat de Reus.
En referència a l’esborrany de plec de clàusules administratives facilitat per contractació
s’informa favorablement.
Així mateix s’informa de la necessitat d’establir alguns punts amb errades de l’informe de
necessitats en aquest informe per a la seva clarificació:
1. Sobre l’adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:
Cal establir: un professional que ha d’estar en possessió de la titulació de llicenciatura o
Grau en Psicologia, Treball Social o Educació Social.
2. Sobre la subcontractació:
Correcció de l’apartat «P. Subcontractació»: els criteris d’adjudicació no tenen relació amb
la subcontractació, per tant s’especificarà únicament que s’admet.
3. Sobre els criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament
anormals:
Correcció de l’apartat «I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes
presumptament anormals»:
Es consideraran, en principi, desproporcionades, o amb valors anormals quan alguna de
les ofertes econòmiques es trobi en un dels següents supòsits i hagin obtingut en la resta
de criteris una puntuació igual o superior a 45 punts:
Els licitadors hauran d’aportar la documentació que ho acredita en el moment de
presentar l’oferta:
- Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de
25 unitats percentuals.
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a
l’altra oferta.
- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput de
l’esmentada mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10

unitats percentuals a l’esmentada mitja. En qualsevol cas, es considerarà
desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles
existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 10 unitats
percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitja només amb les ofertes que no es
trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior a
tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
En aquest supòsit, si s'aprecia una baixa anormal s'aplicaria el tràmit previst legalment.

Reus, a la data de la signatura

