Servei Jurídico-Administratiu

DECRET

Procediment obert simplificat, amb un únic criteri de valoració. Adjudicació de
les obres del projecte constructiu d’Itinerari de vianants a la BV-2428ant, del PK
1+490 fins el PK 1+720, i del PK 2+209 fins el PK 2+770, al nucli de St. Pau
d’Ordal, TM de Subirats. (Exp. 2017/668)

FETS
1. La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d’Infraestructures
Viàries i Mobilitat, té programada l’execució de les obres del projecte constructiu
d’Itinerari de vianants a la BV-2428ant, del PK 1+490 fins el PK 1+720, i del PK
2+209 fins el PK 2+770, al nucli de St. Pau d’Ordal, TM de Subirats, amb un
pressupost de tres-cents noranta-dos mil cent trenta-cinc euros amb noranta-un
cèntims (392.135,91 EUR), IVA exclòs, que aplicant el 21% de l’IVA de vuitanta-dos
mil tres-cents quaranta-vuit euros amb cinquanta-cinc cèntims (82.348,55 EUR),
resulta tenir un pressupost total de quatre-cents setanta-quatre mil quatre-cents
vuitanta-quatre euros amb quaranta-sis cèntims (474.484,46 EUR), projecte que
conté l’estudi de seguretat i salut, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i salut en les obres de construcció.
2. L’esmentat projecte va ser aprovat inicialment per l’acord núm. 571 de la Junta de
Govern, de 12 de novembre de 2020, amb tràmit d’informació pública, i publicat anunci
corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 20 de novembre de
2020, obrint-se el termini d’al·legacions i acabant-se el dia 7 de gener de 2021, sense
que es formulessin al·legacions, per la qual cosa el projecte va quedar aprovat
definitivament.
3. Mitjançant acord núm. 670 de la Junta de Govern, de 17 de desembre de 2020,
s’aprovà un conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de
Subirats per a l’execució de les obres i cofinançament de les mateixes. El conveni
núm. 16 se signà el 20 de gener de 2021.
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4. Per decret núm. 1027, de 12 de febrer de 2021, del president delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals s’aprovà l’expedient de contractació de les
referides obres, així com el plec de clàusules administratives particulars (PCAP).
Aquest expedient es tramita de forma ordinària, no està subjecte a regulació
harmonitzada i no és susceptible de recurs especial, i es porta a terme mitjançant
procediment obert simplificat i l’adjudicació mitjançant l’aplicació d’un únic criteri de
valoració.
5. El 22 de febrer de 2021 es publicà la convocatòria de licitació en el Perfil de
Contractant.
6. Dins del termini per a la presentació de proposicions presentaren oferta les
empreses següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

CURNAL INVEST, SL
M. I J. GRUAS, SA
TRANSPORTES IRANZO, SA
EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA
TEC RAUL, SL
CONSTRUCCIONES DECO, SA
EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA
CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, SA
EXCAVACIONS CHE, SL.
CONSTRUCCIONS F. MUNNÉ, SA
GESTION INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA DORADA, SA
COYNSA 2000, SL
TECNOLOGIA DE FIRMES, SA
ASFALTOS BARCINO, SL
GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU
ISEOVA, SL
ASFALTS i EQUIPS DE VIALITAT, SL
COSPLAAN, SLU
CIVIL STONE, SL
EXCAVACIONES Y ROCALLAS CATALUNYA, SL

7. El 23 de març de 2021 es constituí la Mesa de Territori per a l’obertura i
qualificació del sobre únic digital. Totes les empreses presentaren correctament la
documentació assenyalada en el PCAP, a excepció de la empresa ISEOVA, SL que
havia d’esmenar l’apartat relatiu a la subcontractació.
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8.

El resultat de les ofertes econòmiques va ser el següent:
EMPRESA

OFERTA
(IVA exclòs)
285.161,23 €

1

ISEOVA, SL

2

TECNOLOGIA DE FIRMES, SA

297.750,00 €

3

COYNSA 2000, SL

305.661,16 €

4

ASFALTOS BARCINO, SL

314.800,00 €

5

CURNAL INVEST, SL

318.475,00 €

6

TEC RAUL, SL

322.158,81 €

7

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA

324.115,18 €

8

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA

327.670,95 €

9

COSPLAAN, SLU

330.819,07 €

10

332.727,32 €

12

EXCAVACIONES Y ROCALLAS CATALUNYA, SL
GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA
DORADA, SA
M. I J. GRUAS, SA

13

EXCAVACIONS CHE, SL

344.295,33 €

14

ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, SL

352.713,06 €

15

CIVIL STONE, SL

356.900,00 €

16

CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, SA

357.642,41 €

17

GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU

368.607,76 €

18

CONSTRUCCIONES DECO, SA

377.984,26 €

19

CONSTRUCCIONES F. MUNNÉ, SA

379.979,70 €

20

TRANSPORTES IRANZO, SA

387.234,21 €

11

339.497,73 €
341.471,95 €

9. Respecte del criteri preu, el llindar d’oferta anormalment baixa se situà en
297.554,13 EUR, IVA exclòs.
10. De conformitat amb la referida Mesa, l’empresa ISEOVA, SL es trobà en situació de
baixa anormal, i s’acordà proposar l’adjudicació a favor de l’esmentada empresa i requerir
la justificació de la seva oferta.
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11. Així mateix, la Mesa classificà la resta de les ofertes en l’ordre que es detalla a
continuació:
EMPRESA

OFERTA
(IVA exclòs)
297.750,00 €

1

TECNOLOGIA DE FIRMES, SA

2

COYNSA 2000, SL

305.661,16 €

3

ASFALTOS BARCINO, SL

314.800,00 €

4

CURNAL INVEST, SL

318.475,00 €

5

TEC RAUL, SL

322.158,81 €

6

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA

324.115,18 €

7

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA

327.670,95 €

8

COSPLAAN, SLU

330.819,07 €

9

332.727,32 €

11

EXCAVACIONES Y ROCALLAS CATALUNYA, SL
GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA
DORADA, SA
M. I J. GRUAS, SA

12

EXCAVACIONS CHE, SL

344.295,33 €

13

ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, SL

352.713,06 €

14

CIVIL STONE, SL

356.900,00 €

15

CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, SA

357.642,41 €

16

GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU

368.607,76 €

17

CONSTRUCCIONES DECO, SA

377.984,26 €

18

CONSTRUCCIONES F. MUNNÉ, SA

379.979,70 €

19

TRANSPORTES IRANZO, SA

387.234,21 €

10

339.497,73 €
341.471,95 €

12. Mitjançant escrit tramés el 24 de març de 2021 es donà audiència a l’empresa
ISEOVA, SL, per tal que formulés les al·legacions o consideracions que cregués
convenients per justificar l’esmentada baixa anormal i la viabilitat de la seva proposta.
Així mateix, se li sol·licità que esmenés la declaració responsable.
13. Dins del termini atorgat, l’empresa ISEOVA, SL va presentar l’esmena de la
declaració responsable i la justificació de la seva oferta econòmica, i el 30 de març de
2021 es va donar trasllat d’aquesta justificació a l’Oficina Tècnica de de Mobilitat i
Seguretat Viària Local, sol·licitant l’informe tècnic corresponent.
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14. L’Oficina Tècnica emeté un informe, signat el 14 de juny de sol·licitant el lliurament
de documentació complementària per tal de poder justificar l’esmentada oferta incursa
en baixa anormal.
15. Mitjançant escrit tramés el 15 de juny de 2021 es donà audiència a l’empresa
ISEOVA, SL, per tal que aportés l’esmentada documentació complementària.
16. Dins del termini del termini atorgat, l’empresa ISEOVA, SL va presentar la
documentació complementària requerida. D’aquest extrem es va donar trasllat el 16 de
juny de 2021 a l’Oficina Tècnica, sol·licitant l’informe tècnic corresponent.
17. L’Oficina Tècnica emeté un informe, signat el 9 de juliol de 2021, justificatiu de
l’esmentada baixa, el qual s’adjunta a aquest decret.
18. En sessió celebrada el 20 de juliol de 2021, la Mesa de Territori va prendre
coneixement del referit informe, i de conformitat amb el mateix proposà l’adjudicació a
l’empresa ISEOVA, SL, per un import de 285.161,23 EUR, IVA exclòs, per ser la seva
oferta la millor en relació qualitat-preu.
19. El 21 de juliol de 2021 es requerí a l’empresa ISEOVA, SL, perquè presentés la
documentació que s’especifica en la clàusula 1.18) del PCAP que regula aquesta
contractació.
20. L’empresa ISEOVA, SL va presentar tota la documentació requerida i va constituir
la garantia definitiva per la quantitat de 14.258,06 EUR el 26 de juliol de 2021. Així
mateix, es comprovà que la solvència econòmica i professional presentada per la
referida empresa és correcta.
21. El termini d’execució de les referides obres és de 4 mesos.
22. D’acord amb el decret núm. 1027, de 12 de febrer de 2021, s’aprovà la despesa
derivada d’aquesta contractació de quatre-cents setanta-quatre mil quatre-cents
vuitanta-quatre euros amb quaranta-sis cèntims (474.484,46 €), IVA inclòs dels quals
260.000,00 €, corresponen al cost de l’actuació inicialment previst assumit per la
Diputació, amb càrrec a l’aplicació pressupostària G/50100/45301/61100 i l’import de
214.484,46 € com a avançament de la part corresponent a l’aportació econòmica
inicialment prevista de l’Ajuntament de Subirats, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària G/50100/45301/65001; totes elles del pressupost de despeses de la
Diputació de Barcelona l’exercici 2021.
23. D’acord amb el pacte tercer de la minuta del conveni núm. 16, signat el 20 de
gener de 2021: “(...) En cas de produir-se un estalvi econòmic en el procés
d’adjudicació de les obres, el seu import es repartirà proporcionalment a cada
aportació. (...)”
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24. Cal ajustar comptablement les consignacions pressupostàries corresponents,
aprovades pel decret núm. 1027, de 12 de febrer de 2021, per adequar-les a la baixa
d’adjudicació i als nous efectes del contracte, de conformitat amb el detall següent:
Exercici
2021
2022
2021
2022

Import (IVA inclòs)
-165.457,65 €
94.542,36 €
-136.504,27 €
77.980,19 €

Aplicació pressupostària
G/50100/45301/61100
G/50100/45301/61100
G/50100/45301/65001
G/50100/45301/65001

25. La despesa pluriennal corresponent a l’adjudicació que es proposa, per un import
de tres-cents quaranta-cinc mil quaranta-cinc euros amb nou cèntims
(345.045,09 EUR), IVA inclòs, es farà efectiva de conformitat amb el detall següent:
Exercici
2021
2022
2021
2022

Import (IVA inclòs)
94.542,35 €
94.542,36 €
77.980,19 €
77.980,19 €

Aplicació pressupostària
G/50100/45301/61100
G/50100/45301/61100
G/50100/45301/65001
G/50100/45301/65001

Aquesta despesa resta condicionada a la condició suspensiva que per a l’esmentada
despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 2022.
FONAMENTS DE DRET
1. En aquest expedient de contractació resulta d’aplicació la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP).
2. A l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 159 i
concordants de la LCSP, per a procedir a l’adjudicació de la contractació de referència.
3. La Presidència de la Diputació de Barcelona va delegar l’exercici de la
competència per adoptar aquesta resolució en el president delegat de l’Àrea
d’Infraestructures i Espais Naturals, en virtut del que disposa l'apartat 4.2.1.a.1) de la
Refosa 1/2020, sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels
òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, aprovada pel decret de la
Presidència núm. 14600, de 16 de desembre de 2019, publicada en el BOPB el
19.12.2019, modificat per decrets de la Presidència núm. 4271/21, de 30 d’abril,
publicat al BOPB de 6.5.2021, núm. 5574/21, de 27 de maig, publicat al BOPB de
31.5.2021, i núm. 7785/21, de 13 de juliol, publicat al BOPB de 16.7.2021.
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En virtut de tot això, es proposa l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ

Primer.- ADJUDICAR de conformitat amb la proposta de la Mesa de Territori
celebrada el 20 de juliol de 2021 i l’informe de l’Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat
Viària Local, signat el 9 de juliol de 2021, la contractació de les obres del projecte
constructiu d’Itinerari de vianants a la BV-2428ant, del PK 1+490 fins el PK 1+720, i
del PK 2+209 fins el PK 2+770, al nucli de St. Pau d’Ordal, TM de Subirats, a
l’empresa ISEOVA, SL, amb NIF B64965759, incursa en baixa anormal, per un import
de dos-cents vuitanta-cinc mil cent seixanta-un euros amb vint-i-tres cèntims
(285.161,23 EUR), més l’IVA del 21% de cinquanta-nou mil vuit-cents vuitanta-tres
euros amb vuitanta-sis cèntims (59.883,86 EUR), resultant un import total de trescents quaranta-cinc mil quaranta-cinc euros amb nou cèntims (345.045,09 EUR),
d’acord amb la seva oferta.
Segon.- AJUSTAR comptablement les consignacions pressupostàries aprovades pel
decret 1027, de 12 de febrer de 2021, per adequar-les a la baixa d’adjudicació i als
nous efectes del contracte, de conformitat amb el detall següent:
Exercici
2021
2022
2021
2022

Import (IVA inclòs)
-165.457,65 €
94.542,36 €
-136.504,27 €
77.980,19 €

Aplicació pressupostària
G/50100/45301/61100
G/50100/45301/61100
G/50100/45301/65001
G/50100/45301/65001

Tercer.- DISPOSAR la despesa pluriennal derivada d’aquesta contractació de trescents quaranta-cinc mil quaranta-cinc euros amb nou cèntims (345.045,09 EUR),
IVA inclòs, la qual es farà efectiva amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
següents:
Exercici
2021
2022
2021
2022

Import (IVA inclòs)
94.542,35 €
94.542,36 €
77.980,19 €
77.980,19 €

Aplicació pressupostària
G/50100/45301/61100
G/50100/45301/61100
G/50100/45301/65001
G/50100/45301/65001

Aquesta despesa resta condicionada a la condició suspensiva que per a l’esmentada
despesa existeixi consignació adequada i suficient en el pressupost de l’exercici 2022.
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Quart.- ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores que no han resultat
adjudicatàries, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Territori, d’acord amb el
detall següent:
EMPRESA

OFERTA
(IVA exclòs)
297.750,00 €

1

TECNOLOGIA DE FIRMES, SA

2

COYNSA 2000, SL

305.661,16 €

3

ASFALTOS BARCINO, SL

314.800,00 €

4

CURNAL INVEST, SL

318.475,00 €

5

TEC RAUL, SL

322.158,81 €

6

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA

324.115,18 €

7

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA

327.670,95 €

8

COSPLAAN, SLU

330.819,07 €

9

332.727,32 €

11

EXCAVACIONES Y ROCALLAS CATALUNYA, SL
GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA COSTA
DORADA, SA
M. I J. GRUAS, SA

12

EXCAVACIONS CHE, SL

344.295,33 €

13

ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, SL

352.713,06 €

14

CIVIL STONE, SL

356.900,00 €

15

CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, SA

357.642,41 €

16

GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU

368.607,76 €

17

CONSTRUCCIONES DECO, SA

377.984,26 €

18

CONSTRUCCIONES F. MUNNÉ, SA

379.979,70 €

19

TRANSPORTES IRANZO, SA

387.234,21 €

10

339.497,73 €
341.471,95 €

Cinquè.- COMUNICAR a l’empresa adjudicatària que, dins el termini de 15 dies hàbils
següents a l’endemà de la notificació de la present resolució, haurà de formalitzar el
contracte, i en el mateix termini presentar el Pla de seguretat i salut de les obres.
Sisè.- NOTIFICAR la present resolució als participants en aquest procediment de
contractació i a l’Ajuntament de Subirats, i publicar l’adjudicació del contracte en el
Perfil de Contractant.
Setè.- PUBLICAR la formalització del contracte en el Perfil de Contractant.
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Metadades específiques del document
Núm. Exp. SIGC
Codi XGL
Promotor
Tramitador
Codi classificació
Títol

2017/0000668

Objecte

Procediment obert simplificat, amb un únic criteri de valoració. Adjudicació de
les obres del projecte constructiu d'Itinerari de vianants a la BV-2428ant, del
PK 1+490 fins el PK 1+720, i del PK 2+209 fins el PK 2+770, al nucli de St.
Pau d'Ordal, TM de Subirats. (Codi 6455OB01)

Destinataris - CIF/DNI
Op. Comptable -

INFRAESTR. SERV. I OBRES DEL VALLES - B64965759
2102900755 - 77.980,19€ IVA inclòs
2102900754 - 94.542,36€ IVA inclòs
2102900755 - -136.504,27€ IVA inclòs
2102900754 - -165.457,65€ IVA inclòs
CIS Infra Esp Naturals i Acció climàtica
Ser. But Oficial Prov Barcelona i d'altr
Ser. Jurídico-Administratiu
Of. Patrimoni i Gestió Immobiliària
Of. Tèc. de Mobilitat i Seg. Viària Loc.
Intervenció General
Tresoreria
SSC/SMC/UADC/MM 37404
D 1027/2021

Altres serveis

Ref. Interna
Acte de referència

Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.
Ger. Serveis d'Infraestr.Viàr. i Mob.
D0503SE27 Obres obert simplificat
Decret contractació adjudicació itinerari vianants BV-2428ant Subirats

Resum de signatures i tramitació administrativa
Signatures requerides
Perfil
Signatari
Acte
Responsable directiu Servei CPISR-1 C Vicente Izquierdo Camon Proposa
Promotor
Informat de
Intervenció General
Josep Abella Albiñana (SIG)
conformitat (f.l.p.)
Diputat/ada delegat/ada
Josep Tarin Canales (SIG)
Proposa

Data acte
17/09/2021, 16:53

President/a delegat/da d'Àrea Pere Pons Vendrell (TCAT)

Resol

22/09/2021, 23:41

Secretària General

23/09/2021, 08:33
Es transcriu en el
Llibre de Resolucions,
als efectes de l'art.
3.2.e) del RD
128/2018

Petra Mahillo Garcia (SIG)
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Documents vinculats
Informe(3963a169449ce7663a41)
Perfil
Responsable directiu Servei Promotor

Signatari
CPISR-1 C Maria Paloma Sanchezcontador Escudero
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Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i Mobilitat
Comte d’Urgell, 187 · 08036 Barcelona
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Sra. Olga LahuertaGonzalvo
Cap del Servei Jurídico-Administratiu
INTERIOR
Expedient:
Assumpte:

2017/0000668 Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local (OFT / 5455_OB_02)
Valoració justificació oferta sotmesa a presumpció d’anormalitat i proposta d’adjudicació contractació
obres del projecte ”Itinerari de vianants a la BV-2428ant, del PK 1490 fins el PK 1720, i del PK 2+209
fins el PK 2+770, al nucli de St. Pau d’Ordal. TM de Subirats

INFORME DE VALORACIÓ D’OFERTA ANORMALMENT BAIXA I D’ADJUDICACIÓ
PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT AMB UN ÚNIC CRITERI
D’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE
”Itinerari de vianants a la BV-2428ant, del PK 1490 fins el PK 1720, i del PK 2+209
fins el PK 2+770, al nucli de St. Pau d’Ordal. TM de Subirats
Núm. expedient: 2017/0000668
Informe de valoració d’oferta del procediment obert simplificat amb un únic criteri
d’adjudicació relatiu a la contractació de les obres del projecte ”Itinerari de vianants
a la BV-2428ant, del PK 1490 fins el PK 1720, i del PK 2+209 fins el PK 2+770, al
nucli de St. Pau d’Ordal. TM de Subirats” aprovat per decret en data 12 de febrer de
2021 (decret num.1027), per un pressupost base de licitació de 392.135,91 € més
82.348,55 € en concepte de 21 % d’IVA
En data 23 de març de 2021, la Mesa de contractació de Territori, va procedir a
l’obertura del sobre únic corresponent a la documentació administrativa i a la proposta
relativa als criteris d’adjudicació de les següents empreses:
Id

Nom de l'empresa

01

ISEOVA, SL

02

TECNOLOGIA DE FIRMES, SA

03

COYNSA 2000, SL

04

ASFALTOS BARCINO, SL

05

CURNAL INVEST, SL

06

TEC RAUL, SL

07

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA

08

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA

09

COSPLAAN, SLU

10

EXCAVACIONES Y ROCALLAS CATALUNYA, SL
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11

GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA
COSTA DORADA, SA

12

M. I J. GRUAS, SA

13

EXCAVACIONS CHE, SL

14

ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, SL

15

CIVIL STONE, SL

16

CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, SA

17

GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU

18

CONSTRUCCIONES DECO, SA

19

CONSTRUCCIONES F. MUNNÉ, SA

20

TRANSPORTES IRANZO, SA

Els criteris avaluables de forma automàtica a tenir en compte a l’hora de considerar
quina és la proposició més avantatjosa, d’acord amb els Plecs de Clàusules
Administratives particulars (PCAP) que regeixen aquesta contractació, són els que tot
seguit s’indiquen



“Criteri únic: ....................................................... el preu més baix”
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el
contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en
relació amb els costos d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-ho
desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3. LSCP.”

La clàusula 1.15 del PCAP estableix que en l’adjudicació amb un únic criteri de
valoració basat en el preu, es consideraran ofertes anormalment baixes aquelles
incloses en els supòsits previstos en l’article 85 del Reglament General de la Llei de
contractes de les administracions publiques (en endavant RGLCAP), aprovat per Reial
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.
El resum de la puntuació obtinguda per les empreses i la seva classificació per ordre
decreixent és la següent:

Id

Nom de l'empresa

Oferta

Baixa

(IVA exclòs)

(%)

01

ISEOVA, SL

285.161,23 €

27,3%

02

TECNOLOGIA DE FIRMES, SA

297.750,00 €

24,1%

03

COYNSA 2000, SL

305.661,16 €

22,1%
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04

ASFALTOS BARCINO, SL

314.800,00 €

19,7%

05

CURNAL INVEST, SL

318.475,00 €

18,8%

06

TEC RAUL, SL

322.158,81 €

17,8%

07

EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SA

324.115,18 €

17,3%

08

EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, SA

327.670,95 €

16,4%

09

COSPLAAN, SLU

330.819,07 €

15,6%

10

EXCAVACIONES Y ROCALLAS CATALUNYA, SL

332.727,32 €

15,1%

11

GESTIÓN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA
COSTA DORADA, SA

339.497,73 €

13,4%

12

M. I J. GRUAS, SA

341.471,95 €

12,9%

13

EXCAVACIONS CHE, SL

344.295,33 €

12,2%

14

ASFALTS I EQUIPS DE VIALITAT, SL

352.713,06 €

10,1%

15

CIVIL STONE, SL

356.900,00 €

9,0%

16

CONSTRUCCIONES Y EXPLANACIONES GRAS, SA

357.642,41 €

8,8%

17

GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLU

368.607,76 €

6,0%

18

CONSTRUCCIONES DECO, SA

377.984,26 €

3,6%

19

CONSTRUCCIONES F. MUNNÉ, SA

379.979,70 €

3,1%

20

TRANSPORTES IRANZO, SA

387.234,21 €

1,3%

A la vista del resultat de les ofertes, el límit de la baixa anormal es situa en la quantitat
de 297.554,13 EUR . La Mesa aprecia que l’oferta de l’empresa ISEOVA, SL es troba
incursa en presumpció d’anormalitat d’acord amb la clàusula 1.15. del PCAP, per tant
tal i com preveu l’article 149 de la Llei de 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, acorda concedir audiència a l’esmentada empresa per a que en el
termini de 10 dies hàbils justifiqui la valoració de l’oferta i concreti les condicions de la
mateixa.

1. Justificació oferta econòmica anormalment baixa empresa ISEOVA,SL
L’empresa ISEOVA, SL ha lliurat la documentació que justifica la seva oferta
econòmica, en data 30 de març de 2021, i un cop revisada, el 14 de juny de 2021 es
fa el següent requeriment complementari:
 En la valoració de costos de la mà d’obra, justificació dels conceptes valorats
com costos de seguretat social.
 Justificació de la modificació del benefici industrial.
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 Adjuntar el pressupost complet en format editable (en format: excel, tcq o arxiu
d’intercanvi BC3).
El 16 de juny de 2021, l’empresa presenta documentació justificativa del requeriment.
Un cop revisada la justificació lliurada per l’empresa ISEOVA, SL, així com la justificació
lliurada com a conseqüència del requeriment, l’empresa justifica la seva oferta econòmica
de la següent manera:

•

Han presentat un pressupost complert de l’obra (en format pdf i editable).

•

Quant a la mà d’obra, unifiquen totes les categories en manobre i oficial de
primera. Justifiquen els costos del preu/hora de les tres categories,
especifiquen els conceptes de costos de l’empresa a la seguretat social, i
compleixen amb el conveni sectorial corresponent (Conveni col.lectiu de treball de
la industria de la construcció i obres públiques de la provincia de Barcelona. Codi num:
08001065011994).

•

Quant als materials, ha justificat amb certificats de proveïdors aquells diferents
als de projecte. Per tant, es considera que els preus estan degudament justificats.



Quant a la maquinària, presenten llistat de la maquinària a disposició de l’obra, tant
pròpia com de lloguer. De la maquinària pròpia presenten justificació del preu/hora
amb el desglossament de costos d’amortització, manteniment, assegurances entre
d’altres. De la maquinària de lloguer presenten el llistat corresponent i els certificats
dels proveïdors del cost d’aquesta. Per tant, es considera que els preus de
maquinària estan degudament justificats.



No es modifiquen els rendiments previstos en projecte.



Quant al costos indirectes, imputen a aquest càrrec els costos corresponents als
salaris de l’encarregat i el cap d’obra durant el termini de les obres. En el cas de
l’encarregat fixen una dedicació del 100% i la del cap d’obra en un 25%. Els salaris
justificats de l’encarregat i el cap d’obra, compleixen amb el conveni sectorial vigent
(Conveni col.lectiu de treball de la industria de la construcció i obres públiques de la
provincia de Barcelona. Codi num: 08001065011994). Per tant es considera justificat.



Respecte les Despeses Generals modifiquen el 13% previst en projecte a un
5,865%. Justifiquen la variació desglossant totes les despeses imputables a
aquest concepte (despeses d’explotació, amortització de l’immobilitzat,
despeses financeres i administratives). Es considera justificat.



Quant al Benefici industrial, varien el 6% previst en projecte a un 0,92%.
Justifiquen la variació en base a les dades dels resultats reals obtinguts en
aquests tipus d’obra executades per l’empresa i que són assumibles en el seu
compte de resultats. Es considera justificat.



No s’han modificat respecte projecte ni les partides d’abonament íntegre ni les
partides alçades a justificar.



No s’ha modificat l’import de l’Estudi de seguretat i salut.
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No s’ha variat el termini previst d’obra.



Respecte a la subcontractació, presenta un relació de les partides
subcontractades tot i que en aquest cas, el plec de clàusules administratives en
el seu punt 2.11. determina que no s’estableixen limitacions a la
subcontractació parcial de l’obra. Per tant, es considera justificat.

Per tot això, s’explica la quantitat oferta i s’elimina la presumpció d’anormalitat,
considerant que l’oferta por ser normalment complerta.

Un cop realitzada la valoració, la sotasignada, Cap de l’Oficina de Mobilitat i seguretat
viària local, proposa a la Mesa de contractació de Territori, l’adjudicació a l’empresa
ISEOVA, SL, amb NIF B64965759, d’acord amb la seva oferta

La cap de l’Oficina de Mobilitat i Seguretat Viària Local
Paloma Sánchez-Contador Escudero
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