SERVEIS DE CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DE REFORMA INTERIOR DEL CASAL DE LA
GENT GRAN DE LA VERNEDA ALTA AL CARRER BINÈFAR NÚMERO 16-20, AL DISTRICTE DE SANT
MARTÍ A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE –
070.1619.484

RESOLUCIÓ DE L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ
ANTECEDENTS
PRIMER.- En data 15 de febrer de 2019, BIMSA va publicar tant a la Plataforma de Contractació VORTAL
com a la Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya, Anunci de Licitació del procediment
obert simplificat abreujat relatiu als “Serveis de Control de Qualitat de les Obres de reforma interior del
Casal de la Gent Gran de La Verneda Alta, al Carrer Binèfar número 16-20, al Districte de Sant Martí, a
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible”.
SEGON.- Finalitzat el termini per la presentació de les ofertes, i un cop oberts els corresponents sobres
electrònics, el Departament de Gestió i Planificació d’Inversions d’aquesta entitat, va emetre un Informe
de Valoració Provisional de Criteris Automàtics, el qual advertia sobre la presentació de dues ofertes que
van tenir la consideració d’anormalment baixes i que van ser presentades per les mercantils “EPTISA, SAU”
i “GEOTÈCNIA CONTROL DE LA QUALITAT, SL”, respectivament.
TERCER.- En aquets sentit, doncs, la Cap de Contractació d’aquesta entitat, senyora Silvia Gasch Cabot, va
emetre un requeriment (requeriment de data 14 de març de 2019) pel qual s’emplaçava a ambdues
mercantils a aportar un informe justificatiu de la seva oferta, havent-se d’ajustar els mateixos a ls requisits
que apareixien en el cos de l’esmentat escrit.
En aquest sentit, un cop finalitzat el termini atorgat a l’efecte, es va constatar que si bé “EPTISA, SAU” si
que va presentar el corresponent informe, la mercantil “GEOTÈCNIA CONTROL DE LA QUALITAT, SL”, no
va contestar al mateix, no presentant, en conseqüència, cap tipus d’informe justificatiu.
QUART.- En relació l’exposat en l’Apartat tercer d’aquests Antecedents, en data 21 de març de 2019, el
Departament d’Edificació de BIMSA, va emetre un Informe pel qual considerava que la mercantil “EPTISA,
SAU”, no justificava suficientment la seva oferta.
En efecte, entre altres extrems, respecte la “justificació quantitativa i degudament acreditada del cost
directe associat a cada una de les posicions i partides del pressupost”, es va considerar que: “es limita
simplement a reproduir el contingut parcial del Annex 3 del PCAP com a font de justificació per la no
aportació d'aquesta informació. Tanmateix, la precisió feta en el citat Annex es refereix a un aspecte
merament formal referent al Informe Tècnic de Justificació del Pressupost de Licitació i Valor Estimat del
Contracte. En cap cas es pot inferir que aquesta premissa pugui alliberar al licitador de justificar el cost
estimat en la seva oferta, més encara en un supòsit d'apreciació de baixa presumptament temerària.
Independentment de com hagi estat confeccionat el pressupost de licitació, el que es sol·licita és que el
licitador informi i justifiqui quantitativament quin són els costos i benefici contemplats en la seva oferta
(cost directe, indirecte, despeses generals i benefici esperat) per poder tenir elements de judici per
confirmar la temeritat o no de la proposta i en conseqüència la viabilitat de la seva execució. Donat que el
licitador, no aporta cap estudi econòmic acreditatiu que confirmi el import ofert, no és possible fer-ne la
seva anàlisi i la proposta ha de ser entesa com no justificada”.

També, conclou l’Informe esmentat, respecte el “desglossament i justificació quantitativa i degudament
acreditada del cost indirecte associat a cada una de les posicions i partides del pressupost” que “el
licitador no aporta la documentació sol·licitada. En aquest cas, invoca també una qüestió merament formal
en quant a la confecció dels pressupostos de Control de Qualitat, en el supòsit de contractació independent,
com és el cas que ens ocupa, a partir del mòdul corresponent de l'aplicació TCQ. Novament cal insistir aquí,
que el format en que hagin estat elaborats els pressupostos, no eximeix en cap cas al licitador d'atendre el
requeriment d justificació que li ha estat sol·licitat, en una situació d'oferta presumptament temerària.
Independentment de quin sigui el format en que s'hagi formulat el pressupost de licitació i l'oferta, la
prestació a realitzar pel licitador ha d’incórrer necessàriament en uns costos directes, uns costos indirectes,
unes despeses generals i un benefici esperat. I és precisament aquesta informació la que li ha estat
requerida al licitador per poder apreciar la viabilitat de la seva oferta. Tanmateix, i donat que no s'ha
informat aquest aspecte, la proposta ha de ser entesa com no justificada”.
CINQUÈ.- Emès aquest Informe, el Departament de Gestió i Planificació d’Inversions, en data 27 de març
de 2019, va emetre l’Informe de Valoració Definitiu de Criteris Automàtics, determinant que “TPF GETINSA
EUROESTUDIOS, SL” va presentar la millor oferta econòmica amb un preu de DISSET-MIL CENT VINT-IDOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (17.122,88 EUROS).
SISÈ.- És d’observar, que en data 27 de març de l’any en curs, la Cap de Contractació de BIMSA, senyora
Silvia Gasch Cabot, atès els fets descrits en els Antecedents Tercer i Quart d’aquesta Resolució, va emetre
un Informe pel qual informava favorablement de l’exclusió dels licitadors “EPTISA, SAU” i “GEOTÈCNIA
CONTROL DE LA QUALITAT, SL”. El primer d’ells per no haver justificat degudament la seva oferta i el segon
d’ells, per no haver presentat ni en temps ni en forma cap tipus d’informe justificatiu de la seva oferta, un
cop finalitzat el termini atorgat a l’efecte en el requeriment remès en data 14 de març de 2019.
Per tot això,
Vistos els antecedents descrits anteriorment, vist l’Informe Jurídic de la Cap de Contractació de BIMSA de
data 27 de març de 2019 i vist l’Informe de Valoració Definitiu de Criteris Automàtics, també, de data 27
de març de 2019
RESOLC

PRIMER.- EXCLOURE DEL PROCEDIMENT DE REFERÈNCIA a les mercantils “EPTISA, SAU” i “GEOTÈCNIA
CONTROL DE LA QUALITAT, SL”, per no haver, la primera d’elles, justificat degudament la seva oferta i per
no haver presentat ni en temps ni en forma, en el cas de la segona d’elles, cap tipus d’informe justificatiu
de la seva oferta, un cop finalitzat el termini atorgat a l’efecte en el requeriment remès en data 14 de març
de 2019.
SEGON.- ADJUDICAR a la mercantil “TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL” el contracte relatiu als “SERVEIS
DE CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DE REFORMA INTERIOR DEL CASAL DE LA GENT GRAN DE LA
VERNEDA ALTA AL CARRER BINÈFAR NÚMERO 16-20, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ A BARCELONA, AMB
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE – 070.1619.484” per haver presentat la millor oferta
econòmica, d’acord amb el que reflexa l’Informe de Valoració Definitiu de Criteris Automàtics de data 27
de març de 2019, emès pel Departament de Gestió i Planificació d’Inversions.
TERCER.- NOTIFICAR AQUESTA RESOLUCIÓ, als interessats mitjançant el sistema de comunicació de la
Plataforma VORTAL.

QUART.- PUBLICAR el corresponent ANUNCI DE LICITACIÓ a la Plataforma de Contractació Pública de la
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 29 de març de 2019

Ángel Sánchez Rubio
Director General

