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Informe Tècnic respecte la justificació de la baixa presentada per l’empresa CATALANA
D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, S.L per les obres corresponent al projecte
“Adequació del carrer Federico García Lorca entre el carrer General Prim i el Passeig del
Ferrocarril
Antecedents
En data 30 de Novembre de 2018 es va procedir a fer la Mesa de contractació de la licitació del
projecte tècnic d'adequació del carrer Federico García Lorca entre el carrer General Prim i el
Passeig del Ferrocarril.
Segons l’informe econòmic emès de data 30 de Novembre de 2018per la tècnica del Servei de
Contractació, s’ha apreciat que, d’acord amb el que estableix l’article 85 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de
les Administracions Públiques (RGLCAP), l’oferta presentada per l’empresa CATALANA
D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES SL, està incursa en presumpció d’anormalitat.
En data 4 de desembre de 2018 i conforme el que estableix l’article 159.4.f) de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), se li requereix què justifiqui i
desglossi, raonada i detalladament, el baix nivell del preu ofert, mitjançant la presentació
d’aquella informació i documentació pertinent relacionada amb tots o alguns dels següents
extrems que contempla l’article 149.4 de la referida LCSP:
a) L’estalvi que permet el mètode de construcció.
b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què es
disposa per a executar les obres.
c) La innovació i originalitat de les solucions proposades per a executar les obres.
d) El respecte de les obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental, social o
laboral i de subcontractació
e) La possible obtenció d’ajut de l’Estat.
En data 20 de desembre de 2018 l’empresa CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES
SL entra per registre la justificació de la baixa temerària de la licitació del projecte tècnic
d'adequació del carrer Federico García Lorca entre el carrer General Prim i el Passeig del
Ferrocarril.
Fets:
La documentació aportada per l’empresa licitadora argumenta el baix nivell del preu ofert
d’acord en base al punt (b) de l’article de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP); que indica el següent: Les solucions tècniques i les condicions
excepcionalment favorables de què disposi per subministrar els productes, prestar els serveis o
executar les obres.
L’empresa ha presentat un del pressupost amb els preus unitaris ofertats, la justificació dels
mateixos i les cartes de compromís i ofertes rebudes per poder elaborar la seva oferta
Per a la determinació del preu de cost directe de les diferents unitats d’obra que conformen el
pressupost han partit de l’estudi de l’obra, l’anàlisi dels preus de mercat i la experiència
acumulada en obres similars; de les ofertes obtingudes de diversos proveïdors pel que fa a la
provisió dels materials; de preus que es deriven dels rendiments obtinguts amb personal propi
per a l’execució d’obres similars a les d’objecte d’aquesta licitació; de les ofertes de les
empreses industrials en el cas de treballs especialitzats que no es realitzin amb mitjans de la
empresa, adjuntant també les cartes de compromís de compliment dels subministraments.
La justificació de la baixa ofertada presentada es basa en els següents punts:

•

Recursos propis de l’empresa i experiència en obres similars.
L’empresa justifica que no necessita subcontractar la part de demolició, transport i
moviment de terres. Disposa d’un parc de maquinaria propi i de operaris amb molta
experiència que els permet oferir preus molts competitius. Adjuntem un annex amb les
fitxes de la maquinaria.
El disposar de maquinaria pròpia i de recursos propis qualificats els hi fa tenir unes
condicions favorables per l’execució de les obres ja que els hi permet poder oferir
preus molt competitius.

•

Cartes de compromís d’industrials i proveïdors:
Les cartes de proveïdors aportades corresponen a paviments, a formigons i a
enllumenat.

Conclusions
Un cop analitzada la documentació aportada pel licitador, es conclou que aquest justifica de
forma raonada i detalladament el baix nivell dels seus preus i que aquesta justificació es basa
en el punt (b) contemplat en l’article 149.4 de la referida LCSP i per tant s’informa
favorablement la justificació de l’oferta presentada en presumpció d’anormalitat per l’empresa
CATALANA D’INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES SL per la licitació de les obres del projecte
Adequació del carrer Federico García Lorca entre el carrer General Prim i el Passeig del
Ferrocarril.

Rubí 22 de gener de 2019
La coordinadora de l’àmbit d’obra i espai públic

TCAT P María
Carmen Méndez
Arrébola - DNI
36522914H

Firmado digitalmente por TCAT P María Carmen
Méndez Arrébola - DNI 36522914H
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
o=Ajuntament de Rubí, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio, ou=Servei de
Projectes i Programació, sn=Méndez Arrébola,
givenName=María Carmen,
serialNumber=36522914H, cn=TCAT P María
Carmen Méndez Arrébola - DNI 36522914H
Fecha: 2019.01.22 08:38:27 +01'00'

Mª Carmen Méndez Arrebola

