DECRET

ANTECEDENTS
Primer.- La Junta de Govern Local en sessió de data 4 de desembre de 2018 va
aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que regeix el contracte per les obres de modificació dels elements reductors de
velocitat en l'àmbit urbà i pavimentació de vial.

Tercer.- En data 8 de gener de 2018 es va reunir la mesa de contractació, aixecant-se
l’acta als efectes d’obertura del sobre únic, i es va comprovar la documentació
aportada per les 5 empreses.
En relació a l’oferta amb la proposta econòmica més baixa, la Mesa va determinar el
següent:
.../...

A la vista de la documentació presentada com a propostes econòmiques de les
diferents empreses i d’acord amb el que determina el Plec de Clàusules
administratives particulars en relació a les ofertes anormalment baixes:
“A efectes de determinar l’existència d’una oferta amb valors anormals o
desproporcionats la Mesa de contractació aplicarà l’article 149 de la LCSP. La
presumpció d’anormalitat s’establirà tenint en compte l’oferta en el seu conjunt i,
en cap cas, exclusivament el preu. Es consideraren els següents paràmetres:
A.- Que l’oferta econòmica i/o altre criteri de valor de caràcter automàtic es trobi en
algun dels següents supòsits:
Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant,
si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitjana en més
de 10 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitjana només amb les
ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les
restants ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes
de menor quantia.“-----------------------------------------------------------------------------

Aplicant aquests criteris a les ofertes presentades, l’oferta econòmica de l’empresa
TECNOLOGIA DE FIRMES SA, es considera una oferta amb valors anormals o
desproporcionats en relació a la resta de proposicions i d’acord amb el que determina
el PCAP.
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Jordi Gasulla Sabaté (2 de 2)
Secretari de la Corporació
Data Signatura: 14/02/2019
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1.- TECNOLOGIA DE FIRMES SA
2.- ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
3.- AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, S.A.
4.- M. I J. GRUAS, S.A.
5.- ASFALTS DE L'ANOIA, S.L.

Número : 2019-0579 Data : 14/02/2019

Segon.- Durant el termini per a la presentació de propostes es van presentar les
següents:
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Montserrat Carreras García (1 de 2)
Alcaldessa-Presidenta
Data Signatura: 14/02/2019
HASH: cb88371efd95cea2c9b582d08df2adc6

Exp.- 5864/2018

Per tant i d’acord amb l’apartat 1.17 del PCAP, la Mesa acorda sol·licitar a l’empresa
licitadora TECNOLOGIA DE FIRMES SA, perquè justifiqui la seva oferta i
posteriorment l’òrgan de contractació pugui determinar si efectivament l’oferta resulta
anormal o desproporcionada.
L’empresa disposarà d’un termini de 3 dies, a comptar des de la data de publicació del
requeriment, per presentar les justificacions.
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació
justificativa sol·licitada es considerarà que la proposició no podrà ser completada,
quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.
.../...

L’Empresa TECNOLOGIA DE FIRMES SA presenta la seva justificació el dia 11 de
gener de 2018 i es sol·licita informe al tècnic que va elaborar el Plec de Prescripcions
Tècniques per tal de valorar la justificació presentada.

-“INFORME DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA
PRESUMPTA BAIXA TEMERÀRIA
PRESENTADA PER TECNOLOGIA DE FIRMES, S.A A LA LICITACIÓ DE LA
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE “MODIFICACIÓ D’ELEMENTS REDUCTORS DE
VELOCITAT EN L’AÀMBIT URBÀ I PAVIMENTACIÓ DE VIAL” EXP 2864/2018
L’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES,S.A. presenta en data 11/01/2019, la justificació de la
seva oferta de anormal o desproporcionada, s’estableix un pressupost de base de licitació de
129.979,13 € exclòs l’iva , i la seva oferta econòmica puja a 70.880,00 €, representa una baixa
del 45,47 %, incorrent en una presumpta l’oferta desproporcionada o temerària d’acord amb els
criteris establers en el plec de clàusules administratives particular que regeixen la present
contractació.
La justificació de la seva oferta anormal o desproporcionada es fonamenta en els següents
apartats :
1.- Antecedents
2.- Justificació Tècnica de la baixa
3.- Justificació Econòmica de la baixa
4.- Conclusió
5.- Annexes
5.1.- Ofertes subministraments / subcontractació
5.2.- Estudi de costos complert
Podem resumir :
Vista la seva gestió de volums d’obres realitzades, el coneixement de la tipologia de les obres
d’aquets projecte, el disposar de mitjans propis tant de personal com de maquinària, permeten
obtenir preus competitius, disminuint de forma notable els costos de producció, per l’execució
de les obres, no essent necessari recórrer a la subcontractació de les partides principals de
l’obra.

DECRET

El Tècnic redactor del PCT elabora el següent informe número 5/2019:
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.../...

Número : 2019-0579 Data : 14/02/2019

Quart.- En data 19 de gener de 2019 es va reunir novament la mesa de contractació
per tal de procedir a la valoració de la justificació presentada per l’empresa
TECNOLOGIA DE FIRMES SA, acordant el següent:

Que tal i com es manifesta essent el fresat i la pavimentació asfàltica, la principal activitat de
TECNOLOGIA DE FIRMES, S.A., el fet disposant de mitjans de fabricació propis a la població
propera de Alcover, i que son coneixedors amb exactitud de tarifes per el subministrament
d’àrids i betum, i només es preveu la subcontractació de treballs de senyalització que
representen un 7,73% del pressupost.
Que per la determinació dels preus unitaris proposats per l’execució de les tasques descrites
en els projecte i els rendiments necessaris, s’obtenen de les obres similars executades, així
com es manifesta de la visita realitzada en data 20 de desembre de 2018 a l’àmbit d’actuació,
per tal d’ analitzats els rendiments diaris previstos per la seva execució, donada que s’han
d’efectuar treballs en diferents llocs del municipi.

Per tant es proposa a la mesa de contractació la estimació de la justificació presentada per
TECNOLOGIA DE FIRMES, S.A, de la seva oferta presumptament de anormal o
desproporcionada, referent al contracte de les obres de “CONTRACTACIÓ DE LES OBRES
DE “MODIFICACIÓ D’ELEMENTS REDUCTORS DE VELOCITAT EN L’AÀMBIT URBÀ I
PAVIMENTACIÓ DE VIAL” EXP 5864/2018 “ i plantejat la seva adjudicació al no anar en
detriment del compliment dels requisits tècnic i de seguretat del projecte.”-----------------------------

Els membres de la Mesa valoren l’informe elaborat i la proposta presentada per
l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES SA. i acorden acceptar la justificació i l’oferta
presentada.
Es continua amb la valoració de les ofertes
PROPOSTA NÚM.
documentació:

1.- TECNOLOGIA

DE

FIRMES

SA,

aporta

la

següent

Declaració responsable...........................................................................
SI
Oferta econòmica .................................................................................... 70.880,00
Ampliació de garantia ............................................................................. 48 mesos
PROPOSTA NÚM. 2.- ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
Declaració responsable...........................................................................
SI
Oferta econòmica .................................................................................. 119.515,80
Ampliació de garantia ............................................................................. 48 mesos
PROPOSTA NÚM. 3.- AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, S.A.
Declaració responsable...........................................................................
SI
Oferta econòmica .................................................................................. 90.060,51

DECRET

S’observa una reducció important en la partida de “eliminació de reductors de velocitat
existents” en una reducció de l’import del 82,78%, però aquest preu no afecta a la qualitat dels
treballs efectuats i el preu justificat s’adequa a les previsions de costos del Banc de Preus de
ITEC.
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Que els costos de les unitats de l’obra considerants en la oferta econòmica, desglossat en el
“Quadre de Descompostas” inclouen el subministrament, transport, posta a l’obra i els costos
indirectes.

Número : 2019-0579 Data : 14/02/2019

Que s’adeqüen als preus de personal previstos en el conveni de la construcció de Tarragona.
S’annexen els preus de subministrament de material de empreses utilitzades de subcontracte
per la realització d’aquesta obra.

Ampliació de garantia ............................................................................. 48 mesos
PROPOSTA NÚM. 4.- M. I J. GRUAS, S.A.
Declaració responsable...........................................................................
SI
Oferta econòmica .................................................................................. 100.538,86
Ampliació de garantia ............................................................................. 48 mesos
PROPOSTA NÚM. 5.- ASFALTS DE L'ANOIA, S.L.

Màxima puntuació
Millor oferta

TECNOLOGIA DE FIRMES
ROMA INFRAES. I SERV.
AUX DE FIRMES Y CTRAS.
M I J GRUAS
ASFALTS DE L'ANOIA
Màxima OFERTA
Puntuació

129.979,13
70.880,00
119.515,80
95.060,51
100.538,86
107.880,00

5,00
2,97
3,73
3,52
3,29

5
70.880,00
INCREMENT
GARANTIA
48
48
48
48
12

PUNTUACIÓ
40
40
40
40
10
48
40

PUNTUACIONS TOTALS
TECNOLOGIA DE FIRMES, SA
-------------------------------- 45
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU ------------ 42,97
AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, S.A.  43,73
M I J GRUAS, SA
--------------------------------------------------- 43,52
ASFALTS DE L'ANOIA, SL ----------------------------------------- 13,29
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VEC
TECNOLOGIA DE FIRMES
ROMA INFRAES. I SERV.
AUX DE FIRMES Y CTRAS.
M I J GRUAS
ASFALTS DE L'ANOIA

DECRET

PUNTUACIONS
oferta econ.

OFERTA
ECONOMICA

Número : 2019-0579 Data : 14/02/2019

Declaració responsable...........................................................................
SI
Oferta econòmica .................................................................................. 107.880,00
Ampliació de garantia ............................................................................. 24 mesos

Per tant i d’acord amb l’apartat 1.20 del PCAP, la Mesa acorda la classificació de les
empreses en el següent ordre:
1.
2.
3.
4.
5.

TECNOLOGIA DE FIRMES, SA
AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS, S.A.
M I J GRUAS, SA
ROMÀ INFRAESTRUCTURES I SERVEIS, SAU
ASFALTS DE L'ANOIA, SL

Un cop rebuda la documentació correctament es proposa a l’òrgan de contractació, la
Junta de Govern Local, l’adjudicació del contracte.
.../...
Cinquè.- En data 30 de gener de 2019, l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES, SL ha
presentat la documentació requerida per la Mesa de contractació reunida en data 19
de gener de 2019.
Sisè.- El Secretari ha emès informe jurídic en data 5 de febrer de 2019 en relació a la
documentació presentada per l’empresa TECNOLOGIA DE FIRMES, SL
Setè.- L’Interventor emet informe 2019-0065 de fiscalització en data 13 de febrer de
2019 i document comptable núm. 000946 de disposició de la despesa.
FONAMENTS JURÍDICS
Primer.- Atès el que disposa l'art. 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.

Número : 2019-0579 Data : 14/02/2019

Si no es presenta l’esmentada documentació en el termini previst s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta. Se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats
a l’article 150 de la LCSP a requerir la mateixa documentació al licitador següent, per
l’ordre en el que hagin quedat classificades les ofertes.
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Document justificatiu d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social
Document justificatiu expedit per l’Ajuntament d’estar al corrent de les
obligacions tributàries amb la Hisenda local.
Documentació acreditativa de la capacitat d’obrar i de la personalitat jurídica de
l’adjudicatari
Documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les
persones signants de les ofertes
Documentació acreditativa del compliment dels requisits de solvència
econòmica i financera i tècnica i professionals establerts al present plec de
clàusules administratives
Document justificatiu d’haver constituït la garantia definitiva, el 5% de l’import
d’adjudicació, IVA exclòs.

DECRET

Es realitzarà la comprovació d’inscripció de l’empresa classificada al RELI o ROLECE,
i es requerirà l’aportació de la següent documentació en termini de 7 dies hàbils:

Segon.- Atès les competències que la DA Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic atorga a l'Alcaldessa-Presidenta de la Corporació en
matèria de contractació, si bé les esmentades competències han estat delegades a la
Junta de Govern Local mitjançant Decret de l'Alcaldia núm. 3082/2015, si bé el decret
0541 de 12 de febrer de 2019 acorda l’avocació de competències per a l’aprovació del
contracte administratiu amb número d’expedient 5864//2018.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,
RESOLC

Segon.- APROVAR I DISPOSAR la despesa per import de 85.764,80 € € IVA inclòs
(70.880,00 € més 14.884,80 € corresponents a l’IVA), amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 0.1532.6390000 del pressupost prorrogat de l’exercici 2018.

Quart.- NOMENAR com a responsable del contracte per obres de modificació dels
elements reductors de velocitat en l'àmbit urbà i pavimentació a l’Arquitecte tècnic
municipal, Sr. Guifré Colet i Creus.
Cinquè.- PUBLICAR l’adjudicació del contracte en el Perfil del contractant (dins els 15
dies naturals següents al present acord, art. 154).
Sisè- NOTIFICAR aquest acord a tots els licitadors.

DECRET

Tercer.- NOTIFICAR a l’empresa TECNOLOGILA DE FIRMES, SL que, en el termini
màxim de quinze dies hàbils a partir de la recepció de l’adjudicació, haurà de
formalitzar el corresponent contracte administratiu.

Número : 2019-0579 Data : 14/02/2019

Primer.- ADJUDICAR el contracte per les obres de modificació dels elements
reductors de velocitat en l'àmbit urbà i pavimentació de vial a l’empresa, TECNOLOGIA
DE FIRMES, SL amb CIF A85058618.

Vuitè.- COMUNICAR les dades bàsiques del contracte al Registre Públic de
Contractes, de conformitat amb allò que disposa l’article 346 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic.
Cunit, data de signatura electrònica
L’Alcaldessa
Montserrat Carreras García

Davant meu,
El secretari,
Jordi Gasulla Sabaté

Codi Validació: 4Q6DDQYMYHGNWD5MKQ3QKL99E | Verificació: http://cunit.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 6

Setè.- COMUNICAR aquest acord al Departament d’Intervenció i Tresoreria municipal.

