Ciències, 69
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tel.: 93 264 08 54. Fax: 93 264 08 54
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RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR
NÚMERO 23/2021
El Consorci per a la reforma de la Granvia a l’Hospitalet de Llobregat va convocar concurs
públic per a la contractació del servei d’assessorament i acompanyament per a la
implementació de la metodologia Building Information Modelling (BIM) en les actuacions del
Consorci (Expedient CS06/2021), pel procediment obert simplificat previst a l’article 159 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
El pressupost de licitació és de 20.880,00 €, sense IVA, i la durada del contracte és de sis
mesos.
L’anunci de licitació es va publicar al perfil de contractant del Consorci i en la plataforma
electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.
Dins del termini de presentació de proposicions, que, després de l’ampliació del termini inicial,
va finalitzar el dia 19 de març de 2021 a les 12’00 hores, es van presentar les següents
empreses mitjançant l’eina de Sobre Digital:
EMPRESES

DATA

HORA

1

INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ – IteC

12/03/2021

11:36:50

2

SGS TECNOS, SA

16/03/2021

09:58:35

3

UTE INGECID-MSI

18/03/2021

12:26:27

4

ENGINYERIA DE L’EDIFICACIÓ I PROJECT MANAGEMENT,
SLP

19/03/2021

10:42:56

5

IBIM BUILDING TWICE, SL

19/03/2021

10:47:02

En data 22 de març de 2021 es va reunir, per mitjans telemàtics, la Mesa de Contractació per
tal de procedir a l’acte d’obertura del sobre A als efectes de la qualificació dels documents que
contenen i a la valoració de les ofertes avaluables d’acord amb criteris sotmesos a judici de
valor.
Després d’un requeriment d’esmena adreçat a les empreses INGECID INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DE PROYECTOS, SL i MANTENIMENT SOSTENIBLE INTEGRAL, SL (UTE
INGECID-MSI) en relació al contingut de la declaració responsable presentada, i que va ser
degudament atès, la Mesa de Contractació va acordar l’admissió de la totalitat dels licitadors
presentats i va procedir a la valoració de les ofertes avaluables d’acord amb criteris sotmesos
a judici de valor amb el resultat següent:

EMPRESES

PUNTUACIÓ

1

INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA
CONSTRUCCIÓ - ITeC

8 punts

2

IBIM BUILDING TWICE, SL

8 punts

3

UTE INGECID-MSI

8 punts

4

ENGINYERIA DE L’EDIFICACIÓ I
PROJECT MANAGEMENT, SLP

6 punts

5

SGS TECNOS, SA

2 punts

Tot això es recull en l’Acta de la indicada reunió que consta incorporada en l’expedient i publicada
a la plataforma electrònica de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

En data 31 de març de 2021 es va reunir, per mitjans telemàtics, la Mesa de Contractació per
tal de procedir a l’acte d’obertura del sobre B relatiu a l’oferta avaluable d’acord amb criteris
quantificables mitjançant l’aplicació de formules als efectes de procedir a la valoració de les
mateixes.
En relació a la documentació relativa a l’experiència professional presentada per l’empresa
INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIÓ – IteC, es va constatar que l’annex 3A
no constava signat per la coordinadora de la prestació designada i que l’annex 3B no constava
signat per la tècnic de suport designada. La Mesa de Contractació va acordar atorgar a
aquesta empresa un termini d’esmena, que no es va complimentar per quin motiu es va
considerar la seva oferta com inviable i no es va valorar.
A la vista de les ofertes econòmiques presentades es va constatar que les presentades per
les empreses INGECID INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS, SL i
MANTENIMENT SOSTENIBLE INTEGRAL, SL (UTE INGECID-MSI) i per SGS TECNOS, SA
estaven incurses en un supòsit de presumpta baixa anormal o desproporcionada d’acord amb
el plec de clàusules administratives particulars.
Per aquest motiu, la Mesa de Contractació va demanar a aquestes empreses que
manifestessin per escrit les precisions que considerés oportunes respecte de la seva oferta
econòmica i les pertinents justificacions.
Dins del termini conferit, aquestes empreses van presentar la oportuna documentació
justificativa de la seva oferta, respecte de la qual la Mesa de Contractació va indicar el
següent:
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“SGS TECNOS, SA.
Dins del termini conferit, que va finalitzar el dia 16 d’abril de 2021, l’empresa SGS TECNOS, SA, ha
presentat per escrit les precisions respecte de la seva oferta econòmica. Una vegada analitzada la
justificació presentada, es constata el següent:
-

El pressupost de licitació és de 20.880,00€ IVA no inclòs i l’oferta econòmica presentada per
l’empresa és de 15.660,00€ IVA no inclòs, equivalent a una baixa del 25%

-

L’empresa justifica la seva oferta a partir de les següents consideracions:
o

Presenta un quadre 1 considerant els costos laborals prenent com a referència el Conveni
Col·lectiu Nacional d’Empreses d’Enginyeria i Oficines d’Estudis Tècnics pels anys 2018,
2019 i 2020, per al coordinador BIM i el Conveni Col·lectiu d’Oficines i Despatxos de
Bizkaia, per al tècnic de suport. Els costos relacionats amb la redacció del manual BIM, Pla
d’execució BIM i prescripcions tècniques a incloure als plecs de licitació s’han mantingut
segons els establerts al plec de prescripcions administratives del concurs.

o

Presenta un quadre 2 considerant els costos laborals segons l’oferta econòmica
presentada al concurs, segons el qual s’ofereixen les mateixes hores estimades en el plec
amb uns salaris per als professionals que hi treballaran superiors als fixats en el Conveni.
Els costos relacionats amb la redacció del manual BIM, Pla d’execució BIM i prescripcions
tècniques a incloure als plecs de licitació s’han mantingut segons els establerts al plec de
prescripcions administratives del concurs.

En relació a aquesta justificació, es constata que els arguments exposats no representen cap diferència
qualitativa per a l’execució del contracte que destaquin o es diferenciïn sobre la resta de licitadors.
És per això que es considera no justificada la reducció de 5.220,00€ (IVA no inclòs) de l’oferta
presentada per SGS TECNOS, S.A., respecte del pressupost de licitació, i, per tant, es declara que
l’oferta presentada per aquesta empresa està incursa en baixa desproporcionada i es rebutja.”
“UTE INGECID-MSI.
També dins del termini conferit, que va finalitzar el dia 16 d’abril de 2021, la UTE INGECID-MSI, ha
presentat per escrit les precisions respecte de la seva oferta econòmica. Una vegada analitzada la
justificació presentada, es constata el següent:
-

El pressupost de licitació és de 20.880,00€ IVA no inclòs i l’oferta econòmica presentada per
l’empresa és de 14.010,00 € IVA no inclòs, equivalent a una baixa del 32,90%.

-

L’empresa justifica la seva oferta a partir de les següents consideracions:
o

Experiència de la UTE.
Indica que l’equip presentat té una gran experiència en projectes similars.

o

Valors que han permès millorar les condicions econòmiques de l’oferta, atenent l’article
149.4 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del sector públic.

Entre aquests valors fan referència al seu coneixement de les guies i manuals
d’infraestructures.cat, així com d’haver treballat en projectes promoguts per
infraestructures.cat. També fan referència a que la reduïda estructura del grup empresarial
implica unes despeses generals i d’estructura reduïts. Insisteixen en que la seva
experiència els fa més eficients i eficaços i per tant, més competitius. Exposen que la
proximitat d’una de les dues empreses, emplaçada a Barcelona redueix els costos de
desplaçaments. Indiquen que disposen de mitjans per fer conferències telemàtiques, així
com una unitat de formació BIM amb mòduls formatius complerts que impliquen un estalvi
de temps de treball i un estalvi de costos. Per últim, informen que ambdues empreses
compliran amb les obligacions en matèria mediambiental, social i laboral indicades a la llei,
així com que no compten amb cap ajuda de l’Estat.
o

Compromisos i costos.
Es fa un estudi dels costos directes de desenvolupament, les despeses de viatge, les
despeses pròpies de la UTE i els costos indirectes, despeses de gestió i benefici industrial.
Presenta la taula salarial 2020 segons conveni col·lectiu d’empreses d’enginyeria i oficines
d’estudis tècnics i el càlcul del cost mínim per conveni de cadascun del personal de l’equip
proposat. Presenta una taula de costos assignats al personal de l’equip proposat, majors
als costos mínims presentats. Indiquen que els costos materials associats als equips
informàtics i llicències estan inclosos dins les despeses generals de les empreses. En
relació a les despeses per viatges, preveuen realitzar la gran part de les reunions de
manera telemàtica i d’aquesta manera, estimen que es reduiran considerablement.
Finalment, contemplen les despeses pròpies de la UTE (constitució, gestió i fiscalitat), així
com les despeses generals i el benefici industrial, del 13% i el 6%, respectivament.

o

Justificació de l’oferta.
En funció de la relació de personal, les hores de dedicació per formació requerides al PCAP
i les hores de dedicació estimades per la UTE per a la redacció dels diferents documents
demanats al plec (Manual Bim, PEB i especificacions tècniques a incloure als plecs de
licitació del Consorci), i segons la taula de costos de personal unitari presentada
anteriorment, la UTE justifica el cost total de personal directe propi. Per obtenir el preu final
de l’oferta, ha sumat les despeses en viatges i sobre aquest import ha aplicat els
percentatges del 13% en concepte de benefici industrial i el 6% en concepte de despeses
generals (aquests percentatges no coincideixen amb els estipulats anteriorment a la
justificació). Finalment, la UTE indica que ha arrodonit l’import final per fer-lo coincidir amb
el de l’oferta presentada.

En relació a aquesta justificació, es constata que el càlcul de l’import final presentat a l’oferta difereix
dels imports que s’han anat justificant. A més a més, els arguments exposats no representen cap
diferència qualitativa per a l’execució del contracte que destaquin o es diferenciïn sobre la resta de
licitadors.
A més, i pel que fa a la relació de serveis anàlegs prestats a infraestructures.cat, cal posar de manifest
que la doctrina reiterada dels tribunals administratius en matèria de contractació pública determina que
l’experiència prèvia en treballs similars al que és objecte de contractació no pot servir de base per
justificar la viabilitat d’una oferta presumptament desproporcionada, doncs es tracta d’un factor
relacionat amb la solvència i, en definitiva, amb l’aptitud dels licitadors que ja s’ha tingut en compte per
l’òrgan de contractació a l’hora de configurar les condicions mínimes d’accés a la licitació.
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A manera d’exemple es poden citar les Resolucions 241/2019, de 10 de juliol, i 55/2020, de 12 de febrer
de 2020, del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
És per això que es considera no justificada la reducció de 6.870,00€ (IVA no inclòs) de l’oferta
presentada per UTE INGECID-MSI, respecte del pressupost de licitació, i, per tant, es declara que
l’oferta presentada per aquesta empresa està incursa en baixa desproporcionada i es rebutja.”

El resultat de les puntuacions dels criteris avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules,
ordenades de forma decreixent, és el següent:

PROPOSICIÓ
ECONÒMICA

EQUIP TÈCNIC

TOTAL

IBIM BUILDING TWICE, SL

26,97

55

81,97

ENGINYERIA DE
L’EDIFICACIÓ I PROJECT
MANAGEMENT, SLP

25,54

55

80,54

UTE INGECID-MSI

Desproporcionada

-

-

SGS TECNOS, SA

Desproporcionada

-

-

-

Exclosa

-

EMPRESA

INSTITUT DE
TECNOLOGIA DE LA
CONSTRUCCIÓ - ITeC

Un cop valorades per la Mesa de Contractació les ofertes en funció dels criteris establerts en
el plec de clàusules administratives particulars, en resulten les següents puntuacions de les
proposicions admeses, classificades per ordre decreixent:

CRITERIS
AVALUABLES
MITJANÇANT
JUDICI DE VALOR

CRITERIS
AVALUABLES
MITJANÇANT
FÒRMULES

IBIM BUILDING TWICE,
SL

8

81,97

89,97

ENGINYERIA DE
L’EDIFICACIÓ I PROJECT
MANAGEMENT, SLP

6

80,54

86,54

UTE INGECID-MSI

8

-

-

SGS TECNOS, SA

2

-

-

INSTITUT DE
TECNOLOGIA DE LA
CONSTRUCCIÓ - ITeC

8

-

-

EMPRESA

PUNTUACIÓ
TOTAL

La Mesa de Contractació va formular la proposta d’adjudicació del contracte per a la realització
del servei d’assessorament i acompanyament per a la implementació de la metodologia
Building Information Modelling (BIM) en les actuacions del Consorci (Expedient CS06/2021) a
l’empresa IBIM BUILDING TWICE, SL, per un import de 17.549,64 € (disset mil cinc-cents
quaranta-nou euros amb seixanta-quatre cèntims), més 3.685,42 € (tres mil sis-cents vuitantacinc euros amb quaranta-dos cèntims) d’IVA, i un termini d’execució de 6 mesos, d’acord amb
la proposta tècnica i econòmica presentada per aquesta empresa.
Tot això resulta de l’Acta de la indicada reunió que consta incorporada a l’expedient i publicada
a la plataforma electrònica de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
En data 22 d’abril de 2021 es va requerir a aquesta empresa per tal que presentés la
documentació prevista en la clàusula 14.1 del plec de clàusules administratives particulars
amb caràcter previ a l’adjudicació i formalització del contracte.
Vist que IBIM BUILDING TWICE, SL ha presentat la documentació requerida de conformitat.
Vist que entre aquesta documentació s’ha aportat el programa de treball que, tal i com
estableix la clàusula 21 del plec de clàusules administratives particulars, ha de ser aprovat per
l’òrgan de contractació.
D’acord amb aquests antecedents, i en ús de les facultats delegades per acord del Consell
General del Consorci de data 29 de juny de 2018, RESOLC:
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Primer.- Excloure de la licitació a l’empresa INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA
CONSTRUCCIÓ – IteC, en considerar que, d’acord amb el previst a l’article 84 del RD
1098/2001, de 12 d’octubre, l’oferta tècnica presentada per aquesta empresa és inviable
doncs no es garanteix que la prestació es pugui executar per les persones designades com a
coordinadora i com a tècnic de suport, ja que les mateixes no han signat els annexes 3A i 3B
que s’havien d’incloure en el sobre B.
Segon.- Rebutjar l’oferta formulada per l’empresa SGS TECNOS, SA en el concurs per a
l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei d’assessorament i acompanyament per
a la implementació de la metodologia Building Information Modelling (BIM) en les actuacions
del Consorci (Expedient CS06/2021).
El motiu d’aquesta decisió és per estar incursa la oferta presentada per aquesta empresa en
baixa anormal o desproporcionada, segons el previst en el plec de clàusules administratives
particulars que regeixen el contracte, i d’acord amb el raonament de la Mesa de Contractació
que s’ha transcrit en la part expositiva d’aquesta Resolució i que serveix de motivació a
aquesta exclusió d’acord amb el que estableix l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Tercer.- Rebutjar l’oferta formulada per les empreses INGECID INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DE PROYECTOS, SL i MANTENIMENT SOSTENIBLE INTEGRAL, SL (UTE
INGECID-MSI) en el concurs per a l’adjudicació del contracte per a la prestació del servei
d’assessorament i acompanyament per a la implementació de la metodologia Building
Information Modelling (BIM) en les actuacions del Consorci (Expedient CS06/2021).
El motiu d’aquesta decisió és per estar incursa la oferta presentada per aquestes empreses
en baixa anormal o desproporcionada, segons el previst en el plec de clàusules
administratives particulars que regeixen el contracte, i d’acord amb el raonament de la Mesa
de Contractació que s’ha transcrit en la part expositiva d’aquesta Resolució i que serveix de
motivació a aquesta exclusió d’acord amb el que estableix l’article 88.6 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Quart.- Adjudicar el contracte per a la prestació del servei d’assessorament i acompanyament
per a la implementació de la metodologia Building Information Modelling (BIM) en les
actuacions del Consorci (Expedient CS06/2021), a l’empresa IBIM BUILDING TWICE, SL, per
un import de 17.549,64 € (disset mil cinc-cents quaranta-nou euros amb seixanta-quatre
cèntims), més 3.685,42 € (tres mil sis-cents vuitanta-cinc euros amb quaranta-dos cèntims)
d’IVA, d’acord amb la proposta tècnica i econòmica presentada per aquesta empresa.
La durada del contracte serà de sis mesos a comptar des del dia que s’estipuli en el contracte.
L’execució del contracte s’ajustarà al plec de clàusules administratives particulars i al plec de
prescripcions tècniques pels quals es regeix el mateix.
Cinquè.- Notificar aquesta Resolució a l’empresa adjudicatària i requerir-la per tal que
formalitzi el contracte en el termini de 15 dies hàbils a comptar des de la recepció de la
notificació.

Sisè.- Aprovar el programa de treball presentat per IBIM BUILDING TWICE, SL.
Setè.- Notificar aquesta Resolució a la resta d’empreses participants en la licitació.
L’Hospitalet de Llobregat, 4 de maig de 2021.

Raúl Alvarín Álvarez
Director
Vist-i-plau de la Comissió Delegada

Antoni Nogués i Olive

Albert Civit i Fons

