INFORME TÈCNIC

Assumpte

VALORACIÓ DE LES OFERTES PER ALS TREBALLS DE SUBMINISTRAMENT DE
PLANTES I TERRA VEGETAL PER A 35 JARDINERES A COLꞏLOCAR A LA VIA
PÚBLICA

Antecedents:
Primer.- En data 28 de maig de 2021, s’ha publicat la licitació del contracte menor d’obres
amb publicitat per als serveis de jardineria per a 35 jardineres a colꞏlocar a la via pública,
per un import de 3.442,00€ que afegint-hi l’IVA, ascendeix a 4.164,82€, en el que el termini
de presentació d’ofertes finalitzava el 7 de juny de 2021.



PAU RIERA BOSCH presenta una oferta de 2.761,00€, que afegint-hi el 21% d’IVA,
ascendeix 3.340,81€.



LA CYCA PROJECTS AND SERVICES, S.L. presenta una oferta de 3.218,18€, que
afegint-hi el 21% d’IVA, ascendeix a 3.893,99€.



FUNDACIÓ TACOSONA presenta una oferta de 3.290,00€, que afegint-hi el 21%
d’IVA, ascendeix a 3.980,90€.

Segon.- S’analitzen les diferents ofertes, tenint en compte que segons consta al Document
Descriptiu del Contracte de la licitació es qualificarà una oferta amb valors anormals o
desproporcionats si s’allunya respecte la mitjana de les ofertes econòmiques amb un
diferencial de 10 punts percentuals per sota la mitjana de les ofertes econòmiques. El
percentatge de desviació respecte la mitjana de les ofertes presentades es resumeix en el
següent quadre:
Mitjana ofertes i diferències percentuals
Empresa
PAU RIERA BOSCH
LA
CYCA
PROJECTS
SERVICES, S.L.
FUNDACIÓ TACOSONA
Mitjana de les ofertes

AND

Import
sense
IVA (€)
2.761,00
3.218,18

Diferència percentual respecte la
mitjana de les ofertes econòmiques

3.290,00
3.089,73

+6,48

-10,64
+4,16
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Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, se n’han rebut tres i són les següents:

La oferta presentada per PAU RIERA BOSCH presenta valors anormals al tenir una
diferència percentual respecte la mitjana de les ofertes presentades del 10,64% i per tant
superior al diferencial establert de 10 punts percentuals.
Segons consta al Document Descriptiu del Contracte de la licitació en aquest supòsit caldrà
seguir el procediment previst a la LCSP. D’acord a l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic cal que el licitador justifiqui i desglossi
raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o dels costos, o qualsevol altre
paràmetre en base al qual ha presentat la oferta anormalment baixa que, en tot cas, ha de
reflectir tal i com es detalla al Document Descriptiu del Contracte de la licitació, que els
preus unitaris dels salaris de les persones que executaran el contracte no són inferiors al
que estableix el conveni d’aplicació.
Tercer.- Pels motius expressats en el punt anterior, en data 8 de juny de 2021 es requereix
a l’empresa PAU RIERA BOSCH, que justifiqui i desglossi raonadament i detalladament el
baix nivell de preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre en base al qual ha presentat la
oferta anormalment baixa. A més a més, ha de quedar reflectit que els preus unitaris dels
salaris de les persones que executaran el contracte no són inferiors al que estableix el
conveni d’aplicació.


Fonaments de dret:

Article 116 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
pel que fa a la tramitació de l’expedient de contractació amb les especialitats dels
contractes menors; i les Disposicions Addicionals Segona i Tercera del mateix text legal pel
que fa a les normes específiques de contractació dels Ens Locals.

Primer.- En data 11 de juny de 2021, es rep justificació del baix nivell de preus, o costos.
Es detalla i es justifica els costos d’execució, tant de ma d’obra com dels mitjans tècnics i
dels materials, així com els costos indirectes. A més, es justifica la categoria salarial i el sou
dels treballadors, complint amb el conveni d’aplicació.
Proposo:
Per tot l’exposat, es proposa i s’informa favorablement, l’adjudicació del contracte menor
per als serveis de jardineria per a 35 jardineres a colꞏlocar a la via pública de Castellterçol,
a PAU RIERA BOSCH, i que ascendeix a 3.340,81€ IVA inclòs (TRES MIL TRES-CENTS
QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS).

És quan crec que és el meu deure informar, en la data que consta a la signatura.
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Informo:

