GENERALITAT DE CATALUNYA

Informe valoració d’oferta anormal
Referència: EC-2022-18
TÍTOL DE L’EXPEDIENT: PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CONNEXIÓ A LA CENTRAL
RECEPTORA D’ALARMES (CRA), SERVEI D’ACUDA I CUSTÒDIA DE CLAUS PER
L’EDIFICI DE PASSEIG DE GRÀCIA, 19.

Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, s’han rebut les següents propostes:
− IMAN SEGURIDAD S A
− INV VIGILÀNCIA, S.L
− SABICO SEGURIDAD, S.A.
El contingut de les ofertes és el següent:

Concepte

Preu unitari (IVA exclòs)

Servei CRA (mensual)
Servei custòdia de claus (CC) (mensual)
Servei "acuda" realitzat per 2 vigilants de seguretat
Pressupost de licitació total (iva exclòs)
Pressupost de licitació total (IVA inclòs)

Unitats

IMAN
INV
SABICO
SEGURIDAD VIGILÀNCIA SEGURIDAD
20,00 €
28,00 €
28,00 € 12
17,00 €
18,00 €
15,00 € 12
80,00 €
90,20 €
58,00 € 150

Preu oferta (IVA exclòs)
IMAN
SABICO
INV VIGILÀNCIA
SEGURIDAD
SEGURIDAD
240,00 €
336,00 €
336,00 €
204,00 €
216,00 €
180,00 €
12.000,00 €
13.530,00 €
8.700,00 €
12.444,00 €
14.082,00 €
9.216,00 €
15.057,24 €
17.039,22 € 11.151,36 €

L’apartat 12.5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) estableix que la
determinació de les ofertes que presentin uns valor anormals s’ha de dur a terme en funció
dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat H del Quadre de
característiques.
Aquest punt determina que, es consideraran, en principi, quan concorrin tres licitadors, les
que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes
presentades. No obstant, s’exclourà per al còmput de l’esmentada mitjana l’oferta de
quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a aquesta
mitjana. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats
percentuals.
Un cop revisada la documentació es constata que de les tres ofertes econòmiques
presentades pels licitadors, s’incorre en baixa temerària en una de les tres licitacions, atès
que tenint en compte la fórmula proposada, les ofertes amb un 10% de baixa respecte de la
mitjana aritmètica es consideraran desproporcionades o temeràries.
Per tant, l’empresa SABICO SEGURIDAD, S.A. pot estar incursa en temeritat.
Atenent a aquesta consideració i de conformitat a l’apartat 12.5 del PCAP i d’acord amb el
que estableix l’article 149.4 de LCSP, s’ha requerit a l’empresa que ha presentat l’oferta
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perquè justifiqui i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus o costos o
qualsevol altre paràmetre en base al qual s’hagi produït la anormalitat de l’oferta, mitjançant
la presentació d’aquella documentació o informació que siguin pertinents a aquests efectes.
L’empresa licitadora SABICO SEGURIDAD, S.A, ha presentat en termini la documentació,
per tal de justificar que la seva oferta no incorre en valors anormals o desproporcionats
amb les següents explicacions:

− L’oferta econòmica és correcta i s’obtenen uns marges econòmics suficients per
garantir un benefici industrial mínim del 13% i unes despeses generals del 6%.

− Justifica que amb aquests marges es pot assegurar la prestació del servei amb el
nivell de qualitat adequat, mantenint les condicions i els drets laborals dels
treballadors adscrits a aquest contracte.

− Adjunta justificació econòmica de la viabilitat de la proposta amb el detall explicatiu
dels preus unitaris, així com els marges de beneficis que obtindran, sempre per
sobre del 19%. Aquest últim punt té un error de càlcul que es demana aclarir i ho
envien en termini, esmenant l’error en el càlcul. Justifica la proposta econòmica
amb els següents paràmetres:

−

Temps estimat (h) per realitzar el servei.

−

Número de vigilants necessaris (segons PPT).

−

Preu hora del vigilant.

− També explica detalladament que ja disposen d’estructura i tecnologia per realitzar
el servei sense incrementar la plantilla.

− I detalla les certificacions que disposa l’empresa, entre elles la Certificació ISO
9001:2008. Sistema de gestió de la qualitat.

Un cop revisada tota la documentació presentada, s’emet aquest informe.
La informació aportada per l’empresa és concreta i detallada d’acord amb les premisses
que se li han sol·licitat.
Compleix amb totes les especificacions tècniques que s’exigeixen al Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars.
Per la qual cosa, i d’acord amb el descrit anteriorment, es proposa admetre l’oferta
presentada per SABICO SEGURIDAD, S.A.

Directora de Serveis
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