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Cte. 21000848

INFORME DE JUSTIFICACIÓ D’OFERTES ANORMALS
En l’acte d’obertura del sobre C per a l’adjudicació del contracte que té per
objecte els serveis d’assessorament i gestió de l’estratègia de comunicació,
relacions públiques, coordinació-gestió i redacció de continguts en suports off
line i on line de la Direcció de Serveis de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona,
es constatà que la mercantil R.P.UNO, SL, havia presentat una oferta que
podia ser considerada anormal o desproporcionada, segons l’establert a la
clàusula 10 del plec de clàusules administratives.
1.- En virtut de l’article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, l’esmentada empresa fou requerida formalment,
per tal que justifiquessin, si ho consideraven oportú, les condicions de l’oferta
que fossin susceptibles de determinar el seu baix nivell de preu i en particular,
a allò referent a l’estalvi que permetria executar els serveis que es prestarien,
les solucions tècniques que s’adoptarien i les condicions excepcionalment
favorables de que es disposen per executar la prestació, la innovació i
originalitat de les solucions proposades per executar els serveis, el respecte
que sigui aplicable en matèria mediambiental, social, laboral, una possible
obtenció d’ajut de l’Estat o qualsevol altra que permeti justificar adequadament
la viabilitat de la seva oferta.
En aquest sentit, se li va requerir per tal que aportés un informe tècniceconòmic que justifiqués des del millor punt de vista possible que els valors
anormals identificats en el preu de l’oferta presentada no afectaran a l’execució
del contracte i que l’empresa podrà realitzar el servei, segons els preus
establerts i les obligacions establertes en el mateix, de manera satisfactòria, no
essent suficient la presentació de declaracions d’intencions o el mer recurs a
l’experiència de l’empresa com a justificació.
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2.- L’oferta presentada per R.P.UNO, SL, està en presumpció d’anormalitat pel
que fa a l’oferta del preu.
L’empresa al·lega, com a únic motiu justificatiu de la viabilitat de la seva oferta
el següent:
Que la licitadora a la seva proposta manté els costos salarials previstos al
PCAP, que són 34.123,00.-€, però afirma poder assumir la resta de partides, en
tant que agència, per un import de 548,00.-€.
A la clàusula 2 del PCAP, el pressupost net (IVA exclòs) es desglossa de la
manera següent:

TOTAL

Import €
34.123,00
3.175,00
37.298,00

TOTAL
Benefici industrial sobre costos directes i indirectes
TOTAL

Import €
225,00
225,00
3.752,00
3.752,00

Costos Directes
Costos salarials
Desplaçaments, logística, mitjans tecnològics

Costos Indirectes
Altres costos d'estructura

La licitadora pressuposta les partides següents: desplaçaments, logística,
mitjans tecnològics + despeses d’estructura + benefici industrial en 548,00.-€, i
per tant, diu poder presentar una oferta 6.604,00.-€ més econòmica.

3.- Es considera que no ha quedat aclarides la viabilitat de l’oferta sense
afectar la qualitat del contracte, pels següents motius:
No es motiva de cap manera com s’aconsegueix ni la reducció de costos
directes ni indirectes. No s’aporta cap explicació de quina manera es produiria
un estalvi que permetria executar els serveis que es prestarien, ni de possibles
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solucions tècniques que s’adoptarien, ni condicions excepcionalment favorables
de que es disposen per executar la prestació, ni cap mena d’innovació i
originalitat de les solucions proposades per executar els serveis, ni qualsevol
altra que permeti justificar adequadament la viabilitat de la seva oferta. L’única
argumentació que dóna és que es tracta d’una agència.
Al pressupost inclòs al PCAP està previst una sèrie de costos directes, en
desplaçaments, logística i mitjans tecnològics, que es produiran i no es
considera viable que puguin ser obviats en l’oferta sense afectar la qualitat del
servei que es prestarà.
Al PPT (2.2.1.) fa un relat del context de cadascun dels lots, i pel que respecte
al Lot 2 explica que uns dels pilars del que es pretén aconseguir amb aquesta
contractació és donar suport a la innovació. La pàgina web informarà sobre el
sector del Comerç, però també dels drets de les persones consumidores,
havent d’esdevenir una eina fonamental per a donar a conèixer totes les
iniciatives municipals en aquests àmbits.
En relació al Comerç cal articular una comunitat dinàmica entre tots els actors i
entitats del Comerç de Barcelona, el que exigirà reunions periòdiques i
innovacions en els mitjans tecnològics emprats. Al mateix temps, i en relació al
Consum i a les persones consumidores la pàgina web donarà servei a l’Oficina
Municipal d’Informació de les persones Consumidores (OMIC), potenciant-ne el
canal telemàtic d’atenció, fet que suposarà haver d’informar, educar i publicitar
l’actualitat en els drets de les persones consumidores. Aquesta tasca de difusió
dels drets dels/les consumidors/es implicarà reunions regulars i haver d’innovar
els mitjans tecnològics per a aconseguir tal fi.
Al citat PPT a l’apartat abast i condicions dels serveis s’indiquen les tasques ha
desenvolupar implicant en la majoria d’aquestes tasques una coordinació i
seguiment per part de la Direcció i de tercers, ja siguin comerciants o
associacions d’aquests o de consumidors que implicaran reunions i
desplaçaments.
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Així mateix, s’indica al PPT que l’adjudicatària desenvoluparà la seva tasca a
les seves oficines i que s’hauran de celebrar reunions periòdiques amb la
Direcció de serveis de Comerç, Restauració i Consum.
En conclusió, es rebutja l’oferta incursa en presumpció d’anormalitat, atès que
no es considera justificat el baix nivell del preu ofertat i no queda acreditada la
viabilitat de l’oferta sense afectar la qualitat del contracte.
Per l’exposat es proposa a la Mesa que es rebutgi l’oferta i s’exclogui del
procediment.
S’emet el present informe als efectes oportuns.
Barcelona,

Manel Vázquez Asencio
Director

Encarna Palma Buzón
Tècnica de Comerç

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Encarna Palma Buzon, Tècnic, el dia 13/10/2021 a les 15:46, que informa;
Sr. MANUEL VAZQUEZ ASENCIO, Cap de Departament, el dia 13/10/2021 a les 16:06, que informa.

