AJUNTAMENT DE VALLS
ÀREA DE SOSTENIBILITAT, URBANISME I HABITATGE
URBANISME, PATRIMONI I CENTRE HISTÒRIC

INFORME TÈCNIC
REF.:Y:\_ANY 2020\PROJECTES INTERNS\20007_PRJ_Enderroc Santa Magdalena Última fase\5 - Contractació\Sobres\2021-0902_20007_PRJ_Enderroc Santa Magdalena_Preu Anormal i proposta.odt

OBJECTE:

OBRES D'ENDERROC DE L'IMMOBLE ON HI HAVIA L'ANTIGA ERMITA DE
SANTA MAGDALENA
TRÀMIT:
VALORACIÓ JUSTIFICACIÓ OFERTA ANORMAL I PROPOSTA
EMPLAÇAMENT: CARRETERA PICAMOIXONS, 65
REF. CADASTRAL: 2819601CF5721H0001UM
PROMOTOR:
AJUNTAMENT DE VALLS
REDACTOR:
ALFONS GÜELL I BARÓ, COL·LEGIAT 61271 DEL COAC
EXPEDIENT:
20007_PRJ
PRESSUPOST:
37.209,52 € (PEC PROJECTE)
FETS:
1.

Informe tècnic en relació a la justiEcació d’oferta anormal emesa per l’empresa OBRES I SERVEIS
CURTO, SL per a la licitació de l’obra de demolició ‘Enderroc de l’immoble on hi havia l’antiga ermita
de Santa Magdalena’ Fase 3, situada a la Carretera de Picamoixons, 65 de Valls.

ANTECEDENTS:
Durant la fase de valoració de les ofertes rebudes en relació a la licitació de l’obra de referència, es
va identiEcar una oferta incursa en pressumpció d’anormalitat. Concretament de l’empresa que havia
ofertat el preu més baix, amb una baixa del 25,21%. L’empresa en qüestió és OBRES I SERVEIS
CURTO, SL, la qual va presentar un preu de27.830,00 € (23.000,00 € + IVA).
3. Detectada aquesta oferta anormalment baixa es va requerir la licitador la justiEcació i desglòs raonat i
detallat del baix nivell de preus i costos.
4. En data de 13 d’agost de 2021 s’ha rebut ‘JUSTIFICACIÓ IMPORT DE LICITACIÓ. ‘OBRES
D’ENDERROC DE L’IMMOBLE ON HI HAVIA L’ANTIGA ERMITA DE SANTA MAGDALENA
’ Aquest
informe es composa de 21 fulls.

2.

INFORME
L’informe justifcatiu aportat per l’empresa OBRES I SERVEIS CURTO, SL exposa els seus arguments
per intentar justiEcar el baix nivell de preus presentat.
6. Els punts són els següents:
5.

•
•

•
•
•
•
•
•

Empresa amb personal està especialitzat en cada una de lesdiferents disciplines dins la
construcció.
Empresa situada a 50 min de l’obra.
Disposa de personal i maquinària pròpia.
Disposa de mòduls sanitaris i barraca en propietat.
Desglossament de preus, partida a partida, amb el cost estimat que preveuen.
Les despeses generals i els costos indirectes les Exen en el 4%.
L’empresa estima que obtindrà un beneEci del 17,48 %, corresponent a un import abans d’iva de
3.433,21 €.
A continuació es presenta el quadre resum dels costos de l’obra contingut en la justiEcació de
l’emproesa:
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7.

Seguidament s’analitza punt per punt cadascun dels criteris objectius establerts en l'art. 149 del
TRLCSP:
a) L’estalvi que permeti el procediment de fabricació, els serveis prestats o el mètode de
construcció.
Es parla d’un personal especialitzat que proporciona uns rendiments bastant alts.
No es
concreta més.
▪
No presenta cap modi%cació en el procediment d'execució ni justi%ca cap estalvi degut a
l'aplicació de cap procediment singular.

▪

b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què disposi
per subministrar els productes, prestar els serveis o executar les obres.
Com en el punt anterior, es parla,però sense concretar, de l’especialització del personal i del
seu rendiment bastant alt.
▪
Es disposa de personal i màquinàriaen propietat. També furgonetes.
▪
Es comenta que es troben a 50 minuts de l’obra, distància propera a altres obres que estan
realitzant.
▪
No presenta cap solució tècnica diferent a les del projecte objecte de licitació.

▪

c) La innovació i originalitat de les solucions proposades, per subministrar els productes,
prestar els serveis o executar les obres.

▪

No s’ha concretat res d’aquest aspecte.

d) El respecte d’obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, i de
subcontractació, i no són justiEcables preus per sota de mercat o que incompleixin el que estableix
l’article 201.

▪ No s’ha concretat res d’aquest aspecte.
e) O la possible obtenció d’una ajuda d’Estat.

▪ No s’ha concretat res d’aquest aspecte.
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CONCLUSIÓ:
D’acord amb el que s’ha exposat a l’apartats precedents, i valorant l’informe justiEcatiu ‘JUSTIFICACIÓ
IMPORT DE LICITACIÓ. ‘OBRES D’ENDERROC DE L’IMMOBLE ON HI HAVIA L’ANTIGA ERMITA DE
SANTA MAGDALENA’ corresponent a l'oferta presentada per a la realització dels treballs del projecte
‘Enderroc de l’immoble on hi havia l’antiga ermita de Santa Magdalena’ Fase 3, situada a la Carretera de
Picamoixons, 65 de Valls, presentat per l’empresa OBRES I SERVEIS CURTO, SL
per tal de justiEcar
desglossadament i detalladament el baix nivell de preus i costos presentats perlaa licitació, es conclou:
1.
2.
3.

4.

Que la documentació justi cativa presentada es considera insu cient, generalista i poc
concreta, i no presenta el desglossat pels punts que requereix la LCAP.
Els arguments majoritaris són genèrics i extrapolables a la majoria d’empreses i/o contemplen
conceptes i qualitats inherents i exigibles ja en el contracte.
Que l’apartat d’estudi de costos ha aportat el desglòs individual de les partides, aplicant el preu
estimat que tindrà l’empresa. Tanmateix ’empresa
l
no ha aportat cap relació d’ofertes dels
seus subministradors que acrediti aquests baixos preus.
Que d’acord amb l’article 149 del RGLCAP,no es considera que el licitador hagi justi cat i
desglossat raonadament i detalladament el baix nivell dels preus i de costos. Per tant no ha
quedat suEcientment justiEcada i acreditada laoferta anormalment baixa presentada per
l’empresa OBRES I SERVEIS CURTO, SL, per un import de 23.000,00 €27.830,00
(
€ iva inclòs)
que suposa una baixa del 25,21 % respecte el pressupost inicial de licitació.

CONCLUSIONS RESPECTE A LA CONTRACTACIÓ

5.
6.

Que d’acord amb els punts anteriors i el present informe, es proposta EXCLOURE l’empresa
OBRES I SERVEIS CURTO, SL, per considerar la seva oferta ANORMALMENT BAIXA.
Que es proposta la segona oferta més avantatjosa de les presentades, sent la de l’empresa
TORRENTS CERVELLÓ CONSTRUCCIONS, SL per un import de 26.283,46 € (31.802,99 € iva
inclòs), que suposa una baixa del 14,53%.

És tot el que s’informa als efectes oportuns.

Valls, a data de la signatura digital
L’arquitecte municipal,

Sergi Nogués i Siuraneta
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ANNEX. Quadre ofertes

AJUNTAMENT DE VALLS
obra d’enderroc de l’immoble on hi havia l’antiga
ermita de Santa Magdalena
Valls.
TAULA PUNTUACIONS
Base licitació sense iva “A”
TERMINI BASE
PUNTUACIÓ MAXIMA CRITERIS OBJECTIUS (PM)
PUNTUACIÓ MÀXIMA CRITERIS SUBJECTIUS
PUNTUACIÓ MILLORES OBJECTIVES
Empresa
OBRES I SERVEIS CURTO, SL

Torrents Cervelló Construccions, SL
JN MULTISERVEIS VALLS, SL

30.751,67 €

Iva 21%
6 mesos
100
0 no escau
0 no escau

preu licitat
(Of)
23.000,00 €
26.283,46 €
29.175,33 € ALTA

valoració baixa
Punts oferta
descartant valors d'acord económica
art. 85 RGLCAP
P=PM*Ofm/Of suma punts Baixa (%)
23.000,00 € anormal
100,00
100,00
25,21%
26.283,46 €
87,51
87,51
14,53%
29.175,33 € ALTA
78,83
78,83
5,13%

mitja (excloent alta)
limit baix (<10 % mitja aritmètica)
limit alt

24.641,73 €
22.177,56 €
27.105,90 €

26.152,93 €
23.537,64 €
28.768,22 €

valor més baix (Ofm)

23.000,00 €

23.000,00 €
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