Consell Comarcal
del Pla d’Urgell

ACTA VALORACIÓ OFERTA ECONÒMICA SOBRE EL CONTRACTE DE LES OBRES DEL
PROJECTE DE REPOSICIONS I MILLORES ALS SISTEMES DE SANEJAMENT A L’AMBIT
DEL CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL (2020)
Aquesta acta es redacta en la consideració dels següents antecedents:
-

Antecedents:

Atès que consta informe de la Coordinadora dels serveis tècnics, la Sra. Aroa Guardiola,
de data 11 de novembre de 2020 que es transcriu literalment a continuació:
“CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE DE REPOSICIONS I MILLORES
ALS SISTEMES DE SANEJAMENT A L’AMBIT DEL CONSELL COMARCAL DEL
PLA D’URGELL (2020)
Assumpte: Informe valoració oferta

Empresa

Oferta econòmica

LAICCONA SL

63.515,16 €

ROMÀ

77.811,97 €

MIJ GRUAS

77.033,85 €

ARNÓ

77.811,97 €

Mitjana
econòmica

oferta Percentatge
de
variació respecte la
mitjana
14,21 % inferior

74.043,23 €

4,84 % superior
3,88 % superior
4,84 % superior

En l’obertura de sobres realitzada el passat dia 30 d’octubre de 2020, es detectà una
oferta 10 punts percentuals inferior a la mitja de les ofertes econòmiques presentades, i
per tant, cal considerar-la com una oferta econòmica presumptament anormalment
baixa, tal i com estableix l’art. 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.
Tal i com preveu l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del
sector públic, i el plec de clàusules administratives particulars que regeixen la
contractació de l’obra, es requereix a l’empresa que justifiqui raonada i detalladament el
baix nivell de preus.
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En data 6 de novembre, l’empresa LAICCONA SL presenta una justificació de preus de
l’oferta presentada.
Es revisa la justificació presentada, i es realitzen les següents observacions:
− En referència al capítol de substitució de bombes de purga i sobrenedants,
s’adjunta oferta econòmica de l’empresa SULZER i desglossament de preus amb
el cost dels materials, ma d’obra, desplaçaments, camió grua, xupona, retirada
de les bombes substituïdes i imprevistos de seguretat.
− En referència al capítol de subministrament d’un microscopi biològic, s’adjunta
pressupost d’un microscopi Motic BA-310 Led, trinocular. Existeixen diverses
variants del microscopi Motic BA-310 led, i no es detalla si el valorat incorpora
l’ocular de gran camp N-WF10X/20, el condensador de contrast de fases i els
objectius CCIS acromàtics.
− En referència al capítol de subministrament d’equips portàtils, s’adjunta
pressupost d’equips aparentment similars, però que no compleixen amb les
especificacions tècniques. Les sondes prescrites de pH i ORP són deu vegades
més precises que les de l’oferta. La sonda de conductivitat prescrita és el doble
de precisa que la de l’oferta.
− En referència al capítol de subministrament d’equips de laboratori, s’adjunta
també pressupost d’equips aparentment similars, però que no compleixen amb
les especificacions tècniques. L’espectofotòmetre de l’oferta no disposa del
sistema d’identificació per codi de barres, amb la qual cosa es perd la traçabilitat
de les mostres. El bloc termostàtic de l’oferta no permet treballar amb dues
temperatures i temps de reacció a la vegada.
− En referència al capítol d’enllumenat, no es presenta cap justificació.
− En referència al capítol corresponent a la passarel·la, no es presenta cap
justificació.
− En referència a la substitució d’un tram de col·lector, no es presenta cap
justificació.
A la vista de la justificació presentada i de les observacions realitzades, cal considerar
que l’oferta presentada per LAICCONA SL com una oferta econòmica anormalment
baixa i per tant, exclosa del procés d’adjudicació de l’obra.”
Tal i com preveu l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes del
sector públic, i la clàusula 16 del plec de clàusules administratives particulars que
regeixen la contractació de l’obra, es requereix a l’empresa que justifiqui raonada i
detalladament el baix nivell de preus.
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Una vegada efectuada la valoració definitiva, el resultat de la mateixa tenint en compte
l’informe de la Coordinadora dels serveis tècnics és la següent:

ROMÀ

77.811,97 €

MIJ GRUAS

77.033,85 €

ARNÓ

77.811,97 €

D’acord amb aquests antecedents, la Mesa proposa l’adjudicació del contracte de les
obres del projecte de reposicions i millores als sistemes de sanejament a l’àmbit del
Consell Comarcal del Pla d’Urgell (2019) a l’empresa M i J GRUAS SA per un import
de 63.664,34 € més 13.369,51 € d’IVA.
Així doncs, d’acord amb el que estableix l’art. 150 de LCSP, la Mesa proposa al
president d’aquest Consell Comarcal :
1. Que es requereixi a l’ empresa M i J GRUAS SA perquè en el termini de 7
dies hàbils, presenti la documentació assenyalada a la clàusula 1.19 del Plec de
Clàusules administratives.
2.Que una vegada complimentats els requisits establerts en la clàusula 1.19 del
Plec, el President del Consell Comarcal, com a òrgan de contractació procedeixi
a l’adjudicació del contracte de les obres del projecte de reposicions i millores als
sistemes de sanejament a l’àmbit del Consell Comarcal del Pla d’Urgell (2020) a
l’empresa M i J GRUAS SA .
Tal com s’estableix en l’art. 87.3 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, que
aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques,
en relació a les observacions, igualtat de proposicions, acta de la mesa i devolució de
documentació, una vegada finalitzat l’acte, s’aixecarà l’acta que reflecteixi fidelment el
succeït i que serà signada pel president i el secretari de la mesa de contractació, d’acord
amb la Sentència de 8 de febrer de 1999 del Tribunal Suprem.
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Tot seguit s’estén aquesta acta que després de ser llegida signen els membres de la
Mesa de contractació, i que com a secretari, certifico.

Rafel Panadés i Farré

Iolanda Vera del Rio
Secretaria

El president
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