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Cte. 210000849
INFORME DE JUSTIFICACIÓ D’OFERTES ANORMALS

En l’acte d’obertura del sobre C per a l’adjudicació del contracte que té per
objecte els serveis d’Oficina de tècnica de contractacions artístiques de Nadal
de la Direcció de Comerç, Restauració i Consum de l’Ajuntament de Barcelona,
es constatà que la mercantil DISCMECI, S.A. havia presentat una oferta que
podia ser considerada anormal o desproporcionada, segons l’establert a la
clàusula 10 del plec de clàusules administratives.
En virtut de l’article 149 de la LCSP es procedí a atorgar termini d’audiència per
tal que justifiqués i desglossés raonada i detalladament el baix nivell del preu
ofert mitjançant la presentació d’aquella informació i els documents que
consideressin pertinents a aquests efectes i en concret dels següents extrems:
a) L’estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el
mètode de construcció.
b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment
favorables de què disposi per subministrar els productes, prestar els serveis o
executar les obres.
c) La innovació i originalitat de les solucions proposades.
d) El respecte d’obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental,
social o laboral, i de subcontractació, i no són justificables preus per sota de
mercat o que incompleixin el que estableix l’article 201 de la LSCP.
e) O la possible obtenció d’una ajuda d’Estat.
L’oferta presentada per DISCMECI, S.A. està en presumpció d’anormalitat pel
que fa a l’oferta del preu.
L’empresa al·lega, com a motius justificatius de la viabilitat de la seva oferta el
següents:
a.- Que la seva estructura permet un aprofitament dels recursos humans amb
una repercussió tant en els costos directes, com en els costos indirectes
perfectament assumibles per a donar compliment als requisits establerts en els
la LCSP i executar amb solvència prestació del servei de la contractació.
Que respecte els costos de suport i gestió jurídica Discmedi l'assessorament
jurídic té un seguiment mensual a nivell global en l'empresa pel que la seva
repercussió no representa un cost que afecti el projecte presentat.
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Així mateix, exposen que per l’experiència en el sector, així com la utilització
d’un sistema de contractació eficient, els permet assumir un benefici industrial
reduït i aplicar descompte com a inversió en nous clients.
b.- Que la societat té unes solucions tècniques i gaudeix d’unes condicions
excepcionals favorables per a subministrar els productes, prestar els serveis o
executar les obres, degut a les inversions efectuades en TIC (tecnologies de la
informació i la comunicació).
Enumeren una relació de solucions tècniques que permet l’estalvi indicat.
c.- La societat relata que utilitza un programari de contractació, innovador, que
li permet, mitjançant un escriptori remot, gestionar totes les dades de
contractació, producció i logística referent a un festival, un escenari o un
espectacle. Aquesta aplicació perfecciona el tractament de les dades i permet
la gestió optimitzada de grans volums de contractació. Amb l’esmentada
innovació s’incrementa la eficàcia i seguretat en el tractament de les dades,
atès que automatitza diferents procediments com són la redacció del contracte,
l’enviament de l’esborrany de contracte a l’artista, la recopilació de les dades
administratives, la redacció dels informes de logística, full de ruta entre d’altres.
L’aplicació té el cost amortitzat, i permet una gestió de contractes molt àgil amb
una repercussió en cost laboral d'hores de treball molt reduït.
d.- Que es respecten les d’obligacions en matèria mediambiental, social o
laboral, i de subcontractació, i no són justificables preus per sota de mercat o
que incompleixin el que estableix l’article 201 de la LSCP.
Afirmen que tots els treballadors estan percebent una retribució que està per
sobre del conveni col·lectiu d'aplicació.
I que tal com es desenvolupa el projecte presentat es dona compliment a les
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral establertes en
el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a
les administracions públiques.
e.- Que la societat no rep ajudes estatals que es puguin aplicar a aquest
projecte.

Gerència d’Economia, Recursos i Promoció econòmica
Direcció de Comerç, Restauració i Consum
c. Gran de Sant Andreu, 200, 2a pl.
08030 Barcelona

Es considera que ha quedat aclarides la viabilitat de l’oferta sense afectar la
qualitat del contracte, pels següents motius:
1.- L’empresa ha relatat amb detall i ha quantificat el motiu de la rebaixa a la seva
oferta. La combinació de la seva pròpia estructura amb un sistema de contractació
eficient produeix que pugui oferir un preu més avantatjós. Atès que no els és
necessària tanta dedicació d’hores de personal.
2.-. Així mateix, amb les al·legacions s’ha presentat comparativa dels pressupostos
calculats per l’administració i per la licitant i s’observa que l’empresa preveu unes
despeses generals d’estructura menor que el que s’havia previst. Això també
redueix el preu sense afectar la qualitat del servei.
3.- Finalment, també exposen que han efectuat inversions en tecnologia de la
informació i de la comunicació que els permet augmentar l’agilitat i reduir costos.
Per l’exposat es proposa a la Mesa que es accepti l’oferta i no s’exclogui del
procediment.
S’emet el present informe als efectes oportuns.
Barcelona,

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Narcis Serra Cayuela, Tècnic, el dia 22/07/2021 a les 16:05, que informa.

