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Antecedents
En data 15 de juliol de 2015 es va procedir a l’obertura del sobre B de les proposicions
presentades pels diferents licitadors
A l’informe emès des del Servei de Comptabilitat de data 15 de juliol de 2015, s’aprecia que
amb aplicació dels criteris objectius de l’art. 136 de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector
Públic, la proposta econòmica presentada per la empresa EXNIR, S.L.; pot tenir el caràcter
desproporcionat o anormal en quant a la baixa presentada.
De conformitat amb l’article 136 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic, es va
requerir a la empresa EXNIR, S.L; per a que informes sobre la possibilitat de poder prestar
l’execució del contracte d’acord amb les proposicions presentades.
En data 22 de juliol de 2015 i amb núm de registre entrada 2015018707, l’empresa EXNIR,
S.L., presenta un escrit amb els motius pels quals ha ofertat una baixa desproporcionada,
Fets:
Documentació presentada per EXNIR, S.L
La documentació presentada per l’empresa EXNIR, S.L consta dels següents apartats:
1. JUSTIFICACIÓ DEL REAL DE LES UNITATS D’OBRA DE PROJECTE
Per la justificació del cost real fa un estudi del cost unitari del personal i de la
maquinaria.
També aporten la justificació del cost unitari dels material en base a ofertes sol·licitades
a proveïdors i en base a preus utilitzats en altre obres ja executades.
Presenten un desglossament del pressupost per preus i amidaments que permeten
comprovar la possibilitat de l’execució de l’obra.
2. JUSTIFICACIÓ DELS COSTOS PROPORCIONALS:
EXNIR, S.L considera un 13% de despeses generals i un 6% de benefici industrial.
Segons l’article 131 del Reial Decret 1098/01 de 12 d’octubre pel que s’aprova el Reglament
General de la Llei de Contractes de les administracions públiques, el pressupost d’execució per
contracte en contractes d’obres s’obté incrementant al pressupost d’execució material dos
conceptes, per una banda entre el 13 i 17% de despeses generals i per altra banda un 6% en
concepte de benefici industrial. Aquests percentatges poden ser modificats en caràcter general
per acord de Govern.
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Conclusió
Pel que fa a la documentació justificativa de viabilitat tècnica i econòmica presentada per la
empresa EXNIR, S.L, s’informa FAVORABLEMENT per haver estat possible comprovar la
possibilitat de l’execució de l’obra amb el preu ofertat i per donar compliment a l’article 131 del
Reial Decret 1098/01 de 12 d’octubre pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les administracions públiques, segons el qual el pressupost d’execució per
contracte en contractes d’obres s’obté incrementant al pressupost d’execució material dos
conceptes, per una banda entre el 13 i 17% de despeses generals i per altra banda un 6% en
concepte de benefici industrial.

Rubí, 09 de setembre de 2015
Arquitecta
Servei de Projectes i Programació
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