Informe justificació oferta amb valors anormals
Expedient S-39/19 (ICGC-2019-00011)
Data: 24/04/2019

Informe d’avaluació d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats en relació
a la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions Seu de l’Institut
Cartogràfic i Geològic de Catalunya a Barcelona.
Expedient: S-39/19 (ICGC-2019-00011)
1. INTRODUCCIÓ
En data 2 d’abril de 2019, es va procedir a l’acte públic d’obertura dels sobres C de les
empreses licitadores participants en el procediment de licitació indicat a l’encapçalament.
Aquest sobre contenia la documentació a valorar mitjançant criteris avaluables de forma
automàtica. Les proposicions econòmiques, de les empreses acceptades, resultants es
recullen d’acord amb el següent:
-

Proposta econòmica del servei mensual de manteniment conductiu, normatiu
obligatori i preventiu.
IMPORT DE LICITACIÓ
Import base:
IVA 21%:
Import Total:
EMPRESES LICITADORES

-

69.660,00 €
14.691,60 €
84.651,60 €

IMPORT BASE OFERTAT

COFELY ESPAÑA, SA

60.413,09 €

DOMINION INDUSTRY &
INFRAESTRUCTURES, SL

49.614,09 €

ISTEM SLU

59.437,63 €

MONCOBRA, SA

61.388,51 €

Proposta econòmica del servei de manteniment correctiu.

IMPORT DE LICITACIÓ
MO1 = 33,00 €/h
MO2 = 27,00 €/h
MO3 = 80,00 €/h
EMPRESES LICITADORES

Parc de Montjuïc
08038 Barcelona
Tel. (34) 93 567 15 00
Fax (34) 93 567 15 67
icgc@icgc.cat
www.icgc.cat

MO1

MO2

MO3

COFELY ESPAÑA, SA

17,45 €/h

16,95 €/h

59,00 €/h

DOMINION INDUSTRY &
INFRAESTRUCTURES, SL

19,71 €/h

19,37 €/h

40,00 €/h

ISTEM SLU

20,00 €/h

19,00 €/h

50,00 €/h

MONCOBRA, SA

24,98 €/h

20,83 €/h

74,57 €/h
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Posteriorment, es va procedir a comprovar si les ofertes econòmiques incloïen valors
anormals o desproporcionats d’acord amb l’aplicació de la fórmula esmentada en el punt
P del quadre de característiques del Plec de Clàusules Administratives (en endavant,
“PCA”), en relació amb la seva clàusula 22:
S’apreciaran com a ofertes amb valors anormals o desproporcionats aquelles en què
l’oferta econòmica es trobi en algun dels següents supòsits:
-

Quan es presentin més de dos licitadors es considerarà presumptament anormal o
desproporcionada tota oferta en què:
Oi < 0,90 x OM
On:
Oi = Cadascuna de les ofertes econòmiques
OM = Mitjana de les ofertes

OM

1 n
¦ Oi
n i1

Un cop aplicada la fórmula el resultat és el següent:
- Oferta anormal o desproporcionada en la proposta econòmica del servei mensual de
manteniment conductiu, normatiu obligatori i preventiu:
Oi < 51.942,00 €
- Oferta anormal o desproporcionada en la proposta econòmica del servei de
manteniment correctiu d’acord amb el següent:
Oi MO1 < 18,48 €/h
Oi MO2 < 17,13 €/h
Oi MO3 < 50,30 €/h
Amb el resultat de la fórmula, es va detectar el següent:
En la proposició econòmica del servei mensual de manteniment conductiu, normatiu
obligatori i preventiu, de l’empresa DOMINION INDUSTRY &INFRAESTRUCTURES, SL,
49.614,09€, era susceptible de considerar-se oferta amb valors anormals o
desproporcionats. Aquest fet va motivar les actuacions de l’ICGC tendents a obtenir els
aclariments corresponents.
En la proposició econòmica del servei de manteniment correctiu, de COFELY ESPAÑA,
SA (MO1 = 17,45€/h ; MO2= 16,95 €/h), DOMINION INDUSTRY & INFRAESTRUCTURES,
SL (MO3 = 40,00 €/h) i ISTEM SLU (MO3= 50,00 €/h), els imports eren susceptibles de
considerar-se ofertes amb valors anormals o desproporcionats. Aquest fet va motivar les
actuacions de l’ICGC tendents a obtenir els aclariments corresponents.
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En conseqüència, per mitjà de l’espai que a tal efecte té l’eina “Sobre Digital”, en data de
3 d’abril de 2019, l’ICGC va requerir a les empreses DOMINION INDUSTRY &
INFRAESTRUCTURES, SL, COFELY ESPAÑA, SA i ISTEM SLU les justificacions
oportunes, atorgant-li un termini màxim de 5 dies hàbils per donar una resposta.
En data 5 d’abril de 2019, les empreses COFELY ESPAÑA, SA i ISTEM SLU van
respondre al requeriment aportant les justificacions sol·licitades que s’adjunta a aquest
informe.
Superat el termini per enviar la documentació demanada, l’empresa DOMINION
INDUSTRY & INFRAESTRUCTURES, SL, no ha presentat cap justificació.
En la valoració de la documentació aportada per les empreses s’ha tingut en compte si
aquesta es refereix als aspectes indicats en la clàusula 22 del plec de clàusules
administratives posant especial èmfasi en la comprovació del compliment de les
obligacions aplicables en matèria social i laboral establertes per la normativa, així com, pel
conveni col·lectiu que resulta d’aplicació.
2. ARGUMENTS DE L’EMPRESA ISTEM, SLU
L’empresa presenta un reduït escrit on posa de manifest l’estalvi de costos en base a les
argumentacions següents:
x

Es compromet a realitzar l’obra per l’import indicat en l’oferta presentada. El
procediment de contractació que ens ocupa no es tracta de cap obra, és un servei
de manteniment de les instal·lacions.

x

Coneixement per part del personal tècnic de l’empresa, de la sistemàtica de les
instal·lacions a mantenir perquè actualment s’estan realitzant altres serveis de
manteniment arreu del territori català amb les mateixes necessitats.

x

L’empresa ha ajustat al màxim els costos d’explotació, atenent a l’actual entorn
econòmic, reduint les expectatives de resultat i fent partícips als socis de l’empresa
d’aquests mesures.

x

L’empresa manté relacions comercials amb els principals SATs per al present
servei i, té contractes similars que han executat recentment que permeten mantenir
acords econòmics favorables per aquesta oferta.

No obstant, cap d’aquestes argumentacions ve acompanyada de dades econòmiques,
principalment dels costos de personal, no fa cap menció al Conveni Col·lectiu que resulta
d’aplicació i, per tant, no es pot comprovar si amb el preu/hora ofert per al servei de
manteniment correctiu es cobreixen tots els costos salarials i de seguretat social, el que
esdevé cabdal per determinar si la proposta és anormal o desproporcionada.
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3. ARGUMENTS DE L’EMPRESA COFELY ESPAÑA, SA
L’empresa presenta un escrit on posa de manifest l’estalvi de costos en base a les
argumentacions següents:
x

Presenta un escandall dels preus hora per acreditar que compleixen amb el
Conveni Col·lectiu del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de
Barcelona (2018-2019) (publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
data 31 d’octubre de 2018).

En aquesta taula, l’empresa fa referència al preu hora ofertat així com l’import hora
de les taules salarials per a l’any 2019 indicades en el Conveni Col·lectiu.
x

Que per a la realització dels manteniments preventius, l’empresa és instal·ladora i
mantenidora i posseeix personal qualificat per a la realització d’aquests serveis
evitant les subcontractacions.

x

Que els treballs objecte del contracte s’estan realitzant en altres organitzacions i,
per tant, l’organització necessària per a l’execució del contracte ja està implantada
a l’empresa.

Desprès d’analitzar les justificacions abans esmentades en relació al salari del personal,
va ser necessari demanar aclariment perquè no justificava els costos associats al mateix
(seguretat social, costos generals o estructurals). En aquest sentit, en data 9 d’abril de
2019, l’ICGC va requerir a l’empresa un nou aclariment mitjançant l’eina “Sobre Digital”,
atorgant-li un termini màxim de 3 dies hàbils per donar una resposta.
En data 10 d’abril de 2019, l’empresa COFELY ESPAÑA, SA va respondre al nou
requeriment aportant les justificacions sol·licitades, adjuntes al present informe.
En aquesta justificació l’empresa presenta el següent escandall:
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En aquesta nova taula l’empresa amplia la seva justificació en les despeses de personal,
incorporant els costos de la Seguretat Social així com les despeses generals i el benefici
industrial.
4. CONCLUSIONS
Un cop analitzats els escrits presentats per les empreses, s’observa que la justificació
presentada per l’empresa ISTEM, SLU és manifestament insuficient per poder acreditar la
viabilitat de la seva oferta econòmica presumptament recaiguda en valors anormals o
desproporcionats. En aquest sentit, es troba a faltar, un escandall dels preus hora del
personal tècnic que acrediti el compliment del Conveni Col·lectiu que li és d’aplicació així
com un desglossament dels costos derivats del contracte, i per tant es proposa el seu
rebuig.
En la justificació presentada per l’empresa COFELY ESPAÑA, SA es detalla els costos de
personal en les categories professionals que presumptament l’oferta ha recaigut en valors
anormals o desproporcionats i, compleix amb les taules salarials del Conveni Col·lectiu que
li és d’aplicació i, per tant, es considera suficient, en base als arguments exposats, per
acreditar la viabilitat de la seva proposta i, es proposa l’acceptació de l’oferta presentada
per l’esmentada empresa als efectes de ser tinguda en compte en la fase d’adjudicació del
contracte
Respecte a l’empresa DOMINION INDUSTRY & INFRAESTRUCTURES, SL, al no
presentar cap document que justifiqui la viabilitat de la seva oferta econòmica,
presumptament recaiguda en valor anormal o desproporcionat, es proposa el seu rebuig.

Ignasi
Santiveri
Mestre
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Barcelona, 24 d’abril de 2019
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