Exp. A145 21 201
ACORD MARC D’HOMOLOGACIÓ D’EMPRESES PER ALS TREBALLS DE
RENOVACIÓ DELS PATIS, PISTES I JARDINS ALS CENTRES EDUCATIUS DEL
CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA (NÚMERO D’EXPEDIENT A145 20 085)
CONTRACTE DERIVAT 05
Assumpte: Anàlisi tècnic de valoracions d’ofertes presentades per al Contracte
Derivat 05 – Projecte d’adequació d’espais exteriors de ESCOLA PAU CASALS.
En relació amb l’assumpte epigrafiat, s’emet el següent

OFERTES PRESENTADES:
Nº Plica Licitador

PAM

Baixa

P. Total

5

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS S.A.

80,02

21,05%

98,10

4

UTE ARNÓ-ECOVERD U02637007

85,36

19,20%

97,03

6

DRIM MEDI AMBIENT, S.L

78,86

13,05%

90,09

7

OSERMA 1992 OBRES I SERVEIS S.L.

77,71

13,05%

89,90

8

CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU

76,63

13,79%

-

3

UTE CPM Ambientalia A60649522

87,08

10,00%

-

1

Tècniques de Construcció Mir SL

91,64

3,00%

-

2

CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES,SAU

89,22

-

-

Baixa Mitjana 16,59%
Baixa Mitjana + 5% 21,59%

Empreses que no han assolit la baixa mínima ofertada a l’AM.

Examinades les ofertes, i en base al plec de condicions de l’Acord Marc per als treballs
de renovació dels patis, pistes i jardins als centres educatius del Consorci d’Educació
de Barcelona:
Segons s’estableix en la resolució de l’òrgan de contractació del Consorci d’Educació
de Barcelona relativa al procediment acord marc d’homologació per a treballs de
rehabilitació de cobertes als centres educatius del Consorci d’Educació de Barcelona,
les baixes en les ofertes per a optar a contractes derivats que excedeixin del 18,81%
hauran d’anar acompanyades de justificació per garantir la seva viabilitat tenint en
compte les característiques concretes del treball a executar

Primer:
Excloure l’oferta presentada per CERTIS OBRES I SERVEIS, SAU en virtut de les
condicions establertes en el PCAP de l’Acord Marc, atès que per aquest contracte
derivat presenta una oferta econòmica amb un percentatge de baixa, inferior al que va
presentar en la licitació de l’Acord Marc, sense causa degudament justificada, pel que
es considera que es nega a la participació del procediment del contracte derivat.
Excloure l’oferta presentada per UTE CPM Ambientalia en virtut de les condicions
establertes en el PCAP de l’Acord Marc, atès que per aquest contracte derivat
presenta una oferta econòmica amb un percentatge de baixa, inferior al que va
presentar en la licitació de l’Acord Marc, sense causa degudament justificada, pel que
es considera que es nega a la participació del procediment del contracte derivat.
Excloure l’oferta presentada per Tècniques de Construcció Mir SL en virtut de les
condicions establertes en el PCAP de l’Acord Marc, atès que per aquest contracte
derivat presenta una oferta econòmica amb un percentatge de baixa, inferior al que va
presentar en la licitació de l’Acord Marc, sense causa degudament justificada, pel que
es considera que es nega a la participació del procediment del contracte derivat.
Excloure l’oferta presentada per CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES,SAU en virtut
de que no presenta oferta econòmica per aquest procediment.
Segon:
L’oferta presentada per CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS S.A., ve
acompanyada d’una justificació per garantir la seva viabilitat tenint en compte les
característiques concretes del treball a executar. Tanmateix la oferta no supera el límit
de temeritat de 5 punts percentuals sobre la mitja de les ofertes dels licitadors, que
estableix el Plec de condicions tècniques particulars per a cada contracte derivat, un
cop excloses les empreses en situació d’exclusió descrita en el punt anterior.
El document justifica la baixa ofertada, respecte del banc de preus de l’acord marc,
considerant les característiques concretes de l’obra, la tipologia d’edifici i ubicació.
Es proposa l’adjudicació a l’empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS S.A.
amb NIF A58869892, per un import de 140.283,06 € abans d’IVA i la quantitat de
29.459,44 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit, essent la quantitat total de
l’adjudicació, de 169.742,50 € IVA inclòs, d’acord amb la seva oferta que s’adjunta, per
ser la que te millor relació qualitat-preu.
El termini d’execució és de 5 mesos.
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