Àrea Obres i Manteniment

CONCURS PER EXECUTAR LES OBRES DE “OBRES RELATIVES A LA REFORMA PER
LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DEL CEMENTIRI DE COLLSEROLA”
Referència: CB-054-2018-O
INFORME – ANÀLISI DE JUSTIFICACIÓ DE BAIXA PRESENTADA
5 de desembre de 2018
El present informe analitza la documentació presentada pel licitador LASSER SA, per justificar
la seva oferta, que va ser considerada en supòsit de baixa presumptament anormal, segons els
criteris establerts en el Plec de Clàusules Particulars (que la puntuació que li correspongui en
l'oferta econòmica sigui superior en més d'un 5% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de
totes les ofertes econòmiques presentades).
El preu de licitació per executar les obres era de 107.164,58 euros.
La oferta del licitador LASSER SA es de 90.127,97 euros, fent una baixa de 17.036,61 euros,
que representa un 15,90% de baixa. Amb aquesta baixa li corresponien 35 punts, superant la
mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades en un
45,49%.
En la documentació presentada per aquest licitador, fa referència específica als dos grans grups
de partides que conformen el pressupost de licitació:
1) Partides d’obra civil. En la documentació presentada per LASSER SA es comenta que
el 66% de la oferta correspon a partides d’obra civil, i que d’aquestes partides el 10%
corresponen a un mur de contenció (de la zona on s’han d’implantar els armaris
d’escomesa i quadres generals). Es fa referència a que la oferta està basada en les
partides de projecte, i s’apunta la possibilitat que hi puguin haver variacions en funció
de l’estat real del terreny, però no s’aporta cap documentació que justifiqui de forma
explícita el preu ofert.
2) Partides d’instal·lacions. En la documentació presentada per LASSER SA es justifica la
oferta econòmica en els següents aspectes:
a. Possibilitat de gaudir d’importants descomptes en la confecció de quadres
elèctrics.
b. Experiència en treballs similars.
c. Contenció de marges empresarials per rebaixar la oferta final.
Cal posar de manifest el fet que en tota la documentació presentada no s’ha trobat cap dada
concreta que demostri fefaentment la possibilitat de que el licitador pugui desenvolupar les
obres al preu ofert. Per tant, el tècnic que signa aquest informe no troba cap argument que faci
reconsiderar el supòsit de baixa anormalment baixa del licitador LASSER SA.
Barcelona, a 5 de desembre de 2018
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_______________________________
Jaume Carreras Serra
Director Àrea d’Obres i Manteniment
CEMENTIRIS DE BARCELONA, SAU
Nota:
S’annexa al present document la documentació presentada per LASSER SA.
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