Àrea de Presidència
Servei de Contractació

EI/CF Exp. 2016/0006340

A LA CIUTAT DE BARCELONA, a les 12 hores i 35 minuts del dia 22 de febrer de
2017, es constitueix convocats en legal forma els seus membres, la Mesa de
Contractació de l'Àrea de Presidència que resta presidida pel Sr. Josep Abella i
Albiñana, tresorer de la Diputació de Barcelona i pels vocals: Sra. Isidra Guardiola i
Salinas, com a delegada de la secretària general, pel Sr. Gerard Santafè i Civit, com a
delegat de la interventora general, pel Sr. Carles Barnés i Garcia, cap del Servei de
Contractació, Sr. Josep Castella i Cabeza, subdirector de la Subdirecció d’Edificació i per
la secretària de la Mesa Sra. Eva M. Inglada i Mulet. Assisteix així mateix un representant
de les empreses: ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL i TECNOFIRMES SA. Es
constitueix la present Mesa, amb l’objecte de procedir a la valoració de la baixa
anormal o desproporcionada i proposta d’adjudicació, mitjançant procediment obert
amb un únic criteri d’adjudicació corresponent al “Projecte de renovació de la xarxa
d’aigua i pavimentació zona xemeneia del Recinte de l’Escola Industrial
(P16EI1790)”, tot això de conformitat amb allò que disposa en els articles 150, 151,
152, 160 i 320 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP).
La secretària de la Mesa dóna compte als membres de la Mesa que, un cop efectuada
la comprovació de les baixes anormals o desproporcionades, les ofertes de les
empreses ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL i la proposta d’UTE de les empreses:
EXCAVACIONS MONTSERRAT, SL i CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS ASSOCIATS, SL, es trobaven en aquesta situació. Requerides aquestes
empreses per la seva justificació, se les va donar audiència, les quals van aportar la
documentació tècnica que es va trametre a la Subdirecció d’Edificació per la seva
valoració.
S’aporta a la Mesa de Contractació l’informe tècnic de la valoració de la baixa anormal
o desproporcionada i proposta d’adjudicació emès per la Subdirecció d’Edificació, la
part del qual interessa diu el següent:
(...)
Informe de valoració de baixa anormal o desproporcionada i proposta d’adjudicació per
procediment obert amb un únic criteri de valoració relatiu a la contractació
corresponent al “Projecte de renovació de la xarxa d’aigua i pavimentació zona
xemeneia del recinte de l’Escola Industrial” (P16EI1790), per un pressupost màxim
de 286.658,54 € IVA exclòs, més 60.198,29 € corresponent al 21% d’IVA.
En dates 18 i 23 de gener de 2017 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència,
va procedir a l’obertura del sobre corresponent a la documentació administrativa de les
següents empreses:

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): f4bdbc4f7a78f2cea227 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Àrea de Presidència
Servei de Contractació



RIGEL OVER SL



BIGAS GRUP SLU



TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, SL



CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, SA



UTE - EXCAVACIONS MONTSERRAT, SL i CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS ASSOCIATS, SL



ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU,



CONSTRAULA, ENGINYERIA I OBRES SAU



CIVIL STONE, SL



OBRES I CONTRACTES PENTA, SA



M. i J. GRUAS, SA



CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA



SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA,



CONSTRUCCIONES CALER, SAU



UTE- HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA i
CONSTRUCCIONES BOSCH I PASCUAL, SA



VIALITAT I SERVEIS, SLU



INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL



TECNOFIRMES, SA



AXIS PATRIMONI, SL



EIFAGGE INFRAESTRUCTURES SAU



EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA



CONSTRUCCIONES FERTRES, SL



ELECNOR, SA



UTE- CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL i EXCAVACIONS MASDEU, SL



INCOFAMO, SAU



GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, SA



ARTEA MEDIAMBIENT, SL



OBRES I SERVEIS ROIG, SA



CALAM TAPIAS CONSTRUCCIONS, SL



ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL



CONTRATAS VILOR, SL



ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL



CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
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En data 25 de gener de 2017 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència, va
procedir a l’obertura del sobre 2 corresponent al criteri avaluable de forma automàtica,
de les empreses admeses a la licitació.
El criteri a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmica
més avantatjosa d’aquest procediment obert recollit en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars aprovat a l’efecte és el següent:
1. Preu ofertat: ....................... fins a 100 punts.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost de licitació i la
màxima puntuació a l’oferta més baixa, puntuant-se la resta d’ofertes en
funció de les baixes i de manera proporcional.
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el
contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmiques més
avantatjoses d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en
els termes d’allò que disposa l’article 151.3 del TRLCSP.
La relació de les ofertes de les empreses presentades, és la següent:
Pressupost màxim de licitació ( IVA exclòs): 286.658,54 €.

EMPRESES

PREU OFERTAT

DIFERÈNCIA

IVA exclòs
RIGEL OVER SL

180.964,74

105.693,80

BIGAS GRUP SLU

194.824,72

91.833,82

TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, SL

199.973,00

86.685,54

CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, SA

192.061,22

94.597,32

167.093,26

119.565,28

ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU,

205.018,19

81.640,35

CONSTRAULA, ENGINYERIA I OBRES SAU

199.715,01

86.943,53

CIVIL STONE, SL

174.000,00

112.658,54

OBRES I CONTRACTES PENTA, SA

224.453,64

62.204,90

M. i J. GRUAS, SA

183.432,80

103.225,74

UTE

-

EXCAVACIONS

MONTSERRAT,

SL

i

CATALANA

D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): f4bdbc4f7a78f2cea227 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Àrea de Presidència
Servei de Contractació

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA

204.387,54

82.271,00

SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA,

225.198,95

61.459,59

CONSTRUCCIONES CALER, SAU

189.194,64

97.463,90

209.361,95

77.296,59

VIALITAT I SERVEIS, SLU

179.878,23

106.780,31

INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL

176.323,67

110.334,87

TECNOFIRMES, SA

199.450,00

87.208,54

AXIS PATRIMONI, SL

211.554,00

75.104,54

EIFAGGE INFRAESTRUCTURES SAU

945.077,96

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA

197.995,05

88.663,49

CONSTRUCCIONES FERTRES, SL

188.725,00

97.933,54

ELECNOR, SA

238.072,28

48.586,26

UTE- CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL i EXCAVACIONS

173.371,00

113.287,54

INCOFAMO, SAU

247.758,98

38.899,56

GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA

185.189,94

101.468,60

ARTEA MEDIAMBIENT, SL

206.508,81

80.149,73

OBRES I SERVEIS ROIG, SA

199.319,00

87.339,54

CALAM TAPIAS CONSTRUCCIONS, SL

256.559,39

30.099,15

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL

164.227,00

122.431,54

CONTRATAS VILOR, SL

206.910,00

79.748,54

204.160,00

82.498,54

189.510,00

97.148,54

UTE-

HPSA,

CONSTRUCCIÓN

Y

SERVICIOS

MEDIOAMBIENTALES, SA i CONSTRUCCIONES BOSCH I
PASCUAL, SA

MASDEU, SL

DORADA, SA

ACTIVIDADES

DE

INFRAESTRUCTURAS

PÚBLICAS

Y

CONSERVACIÓN, SL
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU

L’empresa EIFAGGE INFRAESTRUCTURES SAU queda exclosa donat que la seva
proposta econòmica és superior al preu màxim de licitació.
Donat que les empreses RIGEL OVER SL i BIGAS GRUP SLU formen part del mateix
grup empresarial a efectes del càlcul de la mitja aritmètica i per tant de les potencials
baixes anormals o desproporcionades, no es considera l’oferta més alta.
De la mateixa manera les empreses CONTRAULA, ENGINYERIA I OBRES SAU i
ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SAU formen part del mateix grup
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empresarial i per tant l’oferta d’aquesta última no es considera en el càlcul de la baixa
anormal o desproporcionada.
Per últim, ens trobem que les empreses ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS
PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN SL i CONTRATAS VILOR SL estan en la mateixa
circumstància que les empreses abans esmentades, i per tant, al càlcul de la baixa
anormal o desproporcionada no es considera l’empresa que ha realitzat una oferta
més alta.
A la vista del resultat de les ofertes i de les consideracions abans esmentades, la
Mesa aprecia que les següents empreses:
1. ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL
164.227 € (IVA exclòs)
2. UTE - EXCAVACIONS MONTSERRAT, SL i CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS ASSOCIATS, SL
167.093,26 € (IVA exclòs)
es troben en situació de baixa anormal o desproporcionada d’acord amb la
clàusula 1.15 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, per tant, tal i com
preveu l’article 152 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP), aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, acorda
concedir audiència a les esmentades empreses perquè en el termini de 10 dies
hàbils justifiquin la seva oferta dels capítols i de les partides incloses al projecte de
referència i precisi les condicions de la mateixa, en particular amb allò que refereix
a l’estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte, les solucions
tècniques adoptades, les condicions excepcionalment favorables de què disposi
per executar la prestació, les quals dins de termini han presentat les justificacions
que es detallen tot seguit:

ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL

En la justificació de la seva oferta hi ha diferents vessants a considerar, hi ha una part
de l’obra que preveuen subcontractar i per tant disposen de pressupost de tercers, i en
la part dels treballs que realitzaran amb mitjans propis consideren preus més baixos a
la mà d’obra (al voltant del 30% de mitjana als de la base de preus del projecte),
millors rendiments en la mà d’obra i preus de materials de compra que disposen per la
realització dels treballs.
Presenta una justificació de preus per partides diferenciades (excepte en la part de
l’obra que considera subcontractar), amb el número d’hores, preu dels materials i
preus de la mà d’obra, tal i com es demanava, com justificació de l’oferta amb una
baixa del 42,71%, abans d’IVA.
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Respecte al valor de la mà d’obra contempla uns preus inferiors als establerts al
projecte, així mateix no considera les despeses auxiliars de l’1,5% en la mà d’obra que
hi ha en el projecte.
Presenta preus de tarifa de lloguer de maquinaria d’un proveïdor, així com preus de
venda de material, amb referència concreta al projecte.
Adjunta preus dels industrials a subcontractar per a les partides del fresat i estesa de
mescles bituminoses, les instal·lacions de canalitzacions d’aigua, els treballs de
jardineria i els de senyalització que als preus de projecte totalitzen el 37,38 % de
l’import de l’obra, inferior al 60% establert en la clàusula 2.11 del Plec de clàusules
administratives particulars.
Presenten una baixada de més de 3 punts de les despeses generals (9,28% enlloc del
13%), degut en part a què consideren la realització de l’obra en dos mesos a diferència
del projecte que preveu un termini d’execució en tres mesos.
Presenten una baixada de 2 punts (4% enlloc del 6%) sobre el benefici industrial de
l’empresa.
Aquestes reduccions de les despeses generals i del benefici industrial es consideren
admissibles.
Per tot l’exposat, a criteri del tècnic que subscriu, la documentació aportada per
ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL, que inclou l’aplicació dels preus per a la mà d’obra
i les ofertes referenciades de proveïdors i subcontractistes, justifica la baixa de moltes
de les partides, inclòs les dels capítols més significatius del projecte, com són la
instal·lació de les canalitzacions, i la pavimentació de la zona afectada.

UTE - EXCAVACIONS MONTSERRAT, SL i CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS ASSOCIATS, SL

Aquesta UTE argumenta en la seva justificació que les dues empreses disposen d’un
extens parc de maquinària i que per tant no han de llogar cap equip i a més a més les
despeses operatives són més baixes. Consideren que les estructures empresarials de
ambdues empreses son menors que altres del mercat i això els permet ser més
competitius i poder oferir preus més reduïts.
Així mateix argumenta que Excavacions Montserrat SL, disposa de cantera per
l’obtenció d’àrids i el transport propi fins l’obra.

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): f4bdbc4f7a78f2cea227 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Àrea de Presidència
Servei de Contractació

No consideren realitzar cap subcontractació donat que disposen de recursos per fer
els grans capítols del projecte: demolicions, moviment de terres, instal·lacions i
pavimentació.
Presenta una justificació de preus per partides diferenciades, comparativa del projecte
amb la seva oferta, amb el número d’hores, preu dels materials i preus de la mà d’obra
igual al del projecte però amb un rendiment més alt, tal i com es demanava, com a
justificació de la baixa ofertada del 41,71% abans d’IVA.
Presenta preus de diferents materials a comprar a tercers per la realització dels
treballs referides a l’obra.
Despeses generals: L’oferta no considera el 13% de despeses generals del projecte i
només aplica un 7,035554% i per tant aquesta baixada repercuteix molt en l’oferta
final.
Respecte al percentatge del benefici industrial, l’oferta manté el 6% com al projecte.
Per tot l’exposat, a criteri del tècnic que subscriu, la documentació aportada per
justificar la baixa de la UTE - EXCAVACIONS MONTSERRAT, SL i CATALANA
D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL que inclou l’aplicació dels
preus per a la mà d’obra i les ofertes referenciades de proveïdors, justifica la baixa de
moltes de les partides, incloses les dels capítols més significatius del projecte.
A la vista de la documentació presentada, es proposa a la Mesa de Contractació la
consideració de les ofertes de les empreses ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL i la
UTE - EXCAVACIONS MONTSERRAT, SL i CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I
SERVEIS ASSOCIATS, SL.

Resum de la valoració final de les ofertes presentades i admeses, per ordre de
puntuació.
EMPRESES
ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL
UTE - EXCAVACIONS MONTSERRAT, SL i CATALANA
D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL
UTE- CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL i
EXCAVACIONS MASDEU, SL
CIVIL STONE, SL
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL
VIALITAT I SERVEIS, SLU
RIGEL OVER SL
M. i J. GRUAS, SA

Preu ofert,
Diferència
IVA exclòs

Punts

Ordre

164.227

122.431,54

100,00

1

167.093,26 119.565,28

97,66

2

173.371
174.000
176.323,67
179.878,23
180.964,74
183.432,80

92,53
92,02
90,12
87,22
86,33
84,31

3
4
5
6
7
8

113.287,54
112.658,54
110.334,87
106.780,31
105.693,80
103.225,74
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GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA
COSTA DORADA, SA
CONSTRUCCIONES FERTRES, SL
CONSTRUCCIONES CALER, SAU
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU
CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, SA
BIGAS GRUP SLU
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA
OBRES I SERVEIS ROIG, SA
TECNOFIRMES, SA
CONSTRAULA, ENGINYERIA I OBRES SAU
TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, SL
ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y
CONSERVACIÓN, SL
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA
ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU
ARTEA MEDIAMBIENT, SL
CONTRATAS VILOR, SL
UTE- HPSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
MEDIOAMBIENTALES, SA i CONSTRUCCIONES BOSCH
I PASCUAL, SA
AXIS PATRIMONI, SL
OBRES I CONTRACTES PENTA, SA
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA
ELECNOR, SA
INCOFAMO, SAU
CALAM TAPIAS CONSTRUCCIONS, SL

185.189,94
188.725
189.194,64
189.510
192.061,22
194.824,72
197.995,05
199.319
199.450
199.715,01
199.973

101.468,60
97.933,54
97.463,90
97.148,54
94.597,32
91.833,82
88.663,49
87.339,54
87.208,54
86.943,53
86.685,54

82,88
79,99
79,61
79,35
77,27
75,01
72,42
71,34
71,23
71,01
70,80

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

204.160
204.387,54
205.018,19
206.508,81
206.910

82.498,54
82.271
81.640,35
80.149,73
79.748,54

67,38
67,20
66,68
65,46
65,14

20
21
22
23
24

209.361,95
211.554
224.453,64
225.198,95
238.072,28
247.758,98
256.559,39

77.296,59
75.104,54
62.204,90
61.459,59
48.586,26
38.899,56
30.099,15

63,13
61,34
50,81
50,20
39,68
31,77
24,58

25
26
27
28
29
30
31

Un cop realitzada la valoració, el tècnic sotasignat, proposa a la Mesa de Contractació
de l’Àrea de Presidència, l’adjudicació de la contractació corresponent al “Projecte de
renovació de la xarxa d’aigua i pavimentació zona xemeneia del recinte de
l’Escola Industrial”–(P16EI1790), a l’empresa ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS, SL
amb CIF B-65675365, per un import de 164.227 €, més 34.487,67 € en concepte de
21% d’IVA, que fa un total de 198.714,67 €.
(...)
De conformitat amb el que estableixen els articles 150, 151, 152, 160 i 320 del
TRLCSP, la Mesa acorda acceptar per unanimitat l’informe tècnic emès per la
Subdirecció d’Edificació i considera oportú proposar a l’òrgan de contractació
competent l’adjudicació mitjançant procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació
relativa al “Projecte de renovació de la xarxa d’aigua i pavimentació zona
xemeneia del Recinte de l’Escola Industrial (P16EI1790), a l’empresa ARTIFEX
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INFRAESTRUCTURAS, SL, amb NIF B 65675365, per un import de cent seixanta-quatre

mil dos-cents vint-i-set euros (164.227 €), més trenta quatre mil quatre-cents vuitantaset euros (34.487,67 €), en concepte de 21% d’IVA, que fa un total de cent norantavuit mil set-cents catorze euros amb seixanta-set cèntims (198.714,67 €), d’acord amb
la seva oferta.
Resta en segon lloc la proposta d’UTE - EXCAVACIONS MONTSERRAT, SL i
CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL, en tercer lloc la
proposta d’UTE- CATALANA DE TREBALLS I OBRES, SL i EXCAVACIONS
MASDEU, SL, en quart lloc l’empresa CIVIL STONE, SL, en cinquè lloc l’empresa
INFRAESTRUCTURAS TRADE, SL, en sisè lloc l’empresa VIALITAT I SERVEIS, SLU,
en setè lloc l’empresa RIGEL OVER SL, en vuitè lloc l’empresa M. i J. GRUAS, SA, en
novè lloc l’empresa GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA
DORADA, SA, en desè lloc l’empresa, CONSTRUCCIONES FERTRES, SL, en onzè
lloc l’empresa CONSTRUCCIONES CALER, SAU, en dotzè lloc l’empresa
CONSTRUCTORA DE CALAF, SAU, en tretzè lloc l’empresa CONSTRUCCIONS F.
MUNNÉ, SA, en catorzè lloc l’empresa BIGAS GRUP SLU, en quinzè lloc l’empresa
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA, en setzè lloc l’empresa
OBRES I SERVEIS ROIG, SA, en dissetè lloc l’empresa TECNOFIRMES, SA, en
divuitè lloc l’empresa CONSTRAULA, ENGINYERIA I OBRES, SAU, en dinovè lloc
l’empresa TOP PROYECTOS Y CONTRATAS, SL, en vintè lloc l’empresa
ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y CONSERVACIÓN, SL, en
vint-i-unè lloc l’empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS, SA, en vint-i-dosè
lloc l’empresa, ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SAU, en vint-i-tresè lloc
l’empresa ARTEA MEDIAMBIENT, SL, en vint-i-quatre lloc l’empresa CONTRATAS
VILOR, SL, en vint-i-cinquè lloc la proposta d’UTE- HPSA, CONSTRUCCIÓN Y
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA i CONSTRUCCIONES BOSCH I PASCUAL,
SA, en vint-i-sisè lloc l’empresa AXIS PATRIMONI, SL, en vint-i-setè lloc l’empresa
OBRES I CONTRACTES PENTA, SA, en vint-i-vuitè lloc l’empresa SERVEIS
INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, SA, en vint-i-novè lloc l’empresa
ELECNOR, SA, en trentè lloc l’empresa INCOFAMO, SAU, en trenta-unè i últim lloc
l’empresa CALAM TAPIAS CONSTRUCCIONS, SL.

Essent les 12 hores i 40 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
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