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INFORME
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PRESSUMPCIÓ D’OFERTES AMB VALORS DESPROPORCIONATS O ANORMALS EN EL MARC DEL
CONTRACTE 21002696, QUE TÉ PER OBJECTE LES OBRES DE REFORMA DE LA PLANTA
TERCERA DE L’EDIFICI MEDIA-TIC, AL CARRER ROC BORONAT, 117 DE BARCELONA

1. Segons la clàusula dos del Plec de Clàusules Administratives Particulars, el pressupost del
contracte base de licitació és 558.551,74 euros IVA inclòs (21,00%) i 461.613,01 euros
sense IVA.
2. En data 17 de setembre de 2021 va sortir publicat al BOP i al perfil del contractant
establint-se com a data límit de presentació d’ofertes el dia 7 d’octubre de 2021.
3. Convocada la Mesa de contractació, es va revisar la documentació administrativa. Els
licitadors han estat:
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EMPRESA
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE.S.L.
VESTA REHABILITACION SL
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.
INAD-HOC HABITAT, S.L.
FUENTES Y ARIZA, S.A.
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.
M. I J. GRUAS ,S.A.
ARCADI PLA SAU
OBRES I CONTRACTES PENTA SA
VORACYS, S.L.

4. En data 14 d’octubre de 2021, es va celebrar la Mesa en ocasió de l’obertura del Sobre A/C
corresponent a la oferta econòmica i als criteris automàtics, amb els següents resultats pel
que fa a les ofertes econòmiques:

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 20/10/2021 a les 10:36, que informa;
Sra. ROSER CRIVELLE YUSTE, Cap de Departament, el dia 20/10/2021 a les 14:59, que informa.
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EMPRESA
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS SA TORRE.S.L.
VESTA REHABILITACION SL
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, S.L.
INAD-HOC HABITAT, S.L.
FUENTES Y ARIZA, S.A.
CONSTRUCCIONES FERTRES, S.L.
M. I J. GRUAS ,S.A.
ARCADI PLA SAU
OBRES I CONTRACTES PENTA SA
VORACYS, S.L.
MILLOR OFERTA
PITJOR OFERTA
NÚMERO OFERTES
MITJANA OFERTA
Temeritat
(+5%)
desproporcionada

Llindar

oferta

anormal

OFERTA
% BAIXA
461.157,02 €
0,10%
443.161,77 €
4,00%
414.808,13 €
10,14%
425.865,76 €
7,74%
404.500,00 €
12,37%
429.761,71 €
6,90%
419.329,26 €
9,16%
424.222,36 €
8,10%
456.073,65 €
1,20%
412.291,08 €
10,68%
404.500,00 €
461.157,02 €
10
429.117,07 €
7,04%
o

407.661,22 €

5. Els criteris de valoració de les ofertes, delimitats a la clàusula 10 del PCAP, oferta
econòmica, defineixen els límits següents per a la consideració d’ofertes presumptament
anormals o desproporcionades:
Un diferencial de 5 % per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un únic licitador,
de 15% respecte el pressupost net de licitació.
Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les
ofertes es prescindirà de l'oferta més baixa i de l'oferta més alta, si hi ha un diferencial
superior al 5% respecte de les ofertes immediatament consecutives.
D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es comprova que és
anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de
subcontractació, ambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents.
Atès que el pressupost de licitació era de 461.613,01 euros, i la mitjana de les ofertes
presentades per les empreses ha estat de 429.117,07 euros, la oferta econòmica
presentada per l’empresa:
-

FUENTES Y ARIZA S.A.

segons els criteris establerts al Plec de condicions administratives, tenen la consideració
d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats.
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6. Analitzades les ofertes presentades i en base a aquests criteris, la Mesa de contractació va
acordar demanar al licitador amb oferta considerada amb valors desproporcionats, informe
justificatiu amb aclariments de caire tècnic i econòmic que justifiquessin la viabilitat de la
seva oferta envers l’execució dels treballs.
En data 14 d’octubre 2021, l’empresa FUENTES Y ARIZA S.A. va ser requerida per la
Direcció de Servei de Gestió Econòmica de la Gerència de Recursos – Contractació, per tal
que justifiquessin la valoració dels preus oferts i les condicions, en particular al que es
refereix a l’estalvi que permet el procediment d’execució del contracte, les solucions
tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què disposessin per a
executar la prestació. El termini per a presentar la justificació s’exhauria el 19 d’octubre
2021.
7. L’empresa requerida ha procedit a realitzar informe justificatiu sobre la oferta amb valor
desproporcionat o anormal i els han presentat en termini. Consta com annex a aquest
informe.
Per aquest informe de justificació es comprova amb caràcter general que en la
documentació aportada es justifiqui la valoració de l’oferta, els estalvis i les condicions de
l’oferta valorant que aquesta sigui realitzable.
Es consideraran justificades aquelles proposicions que aportin una valoració de la totalitat
dels preus que intervenen en el contracte o bé aquelles que descriguin les justificacions
pels diferents conceptes que configuren el contracte, com són per la via de plantejar un
pressupost final en base a la participació en l’import total dels costos de la contracta.
A continuació, per a l’informe de justificació de baixa desproporcionada aportat pel licitador
es realitza una descripció de les dades i punts de consideració que han facilitat, una
avaluació del contingut de la justificació i finalment s’exposa les conclusions amb la
proposta d’acceptació o no acceptació en base als punts indicats anteriorment:

Observacions de l’anàlisi de la justificació de l’oferta presentada per part de l’empresa
FUENTES Y ARIZA S.A.

Descripció de la justificació
L’empresa ha presentat dins termini, memòria justificativa de l’oferta presentada amb un
estudi de cost de les partides més representatives econòmicament del pressupost de
projecte. Els motius en els que justifiquen la seva oferta es basen en els punts següents:
a. Experiència en el sector de més de 30 anys, en concret en manteniment integral i la
reforma.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Sonia Lobaco Poyatos, Tècnica, el dia 20/10/2021 a les 10:36, que informa;
Sra. ROSER CRIVELLE YUSTE, Cap de Departament, el dia 20/10/2021 a les 14:59, que informa.

Aquest document és una còpia autèntica. L'Ajuntament de Barcelona custodia el document i les signatures originals.

b. Constància de la possessió dels certificats ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, en
matèria de Qualitat, Media Ambient i Seguretat i Salut, com a reconeixement de la
política d’empresa i control de rendiments, qualitat i cost d’execució d’obra.
c. Disposició de personal propi i grans descomptes en material i maquinàries
d. Disposició d’instal·lacions al barri de Sant Andreu (Barcelona) properes a l’edifici
objecte de les obres, per tal de reduir les depeses corresponents.
e. Estudi del cost directe de l’obra amb l’anàlisi i justificació de preus unitaris de les
partides més representatives, aplicació de rendiments del seu personal propi
d’obres similars i modificant aquelles sobre les que disposen d’ofertes i cartes de
compromís de proveïdors. Justifiquen uns costos salarials un 15% més baixos que
els de projecte i per sobre dels preus del conveni de la construcció vigents.
f. Aporten ofertes de proveïdors amb compromís.
g. Aporten una relació d’obres similars executades a diversos Ajuntaments.

Avaluació
La justificació aportada per l’empresa FUENTES Y ARIZA, S.A., analitza l’estructura i
recursos propis que l’empresa pot fer servir per l’execució de l’obra. Exposa una amplia
experiència en el sector contrastada amb llistat d’obres i exemples. Aporten ofertes amb
proveïdors per l’execució dels treballs objecte d’aquest contracte que justifiquen
detalladament els preus unitaris de les partides d’obra objecte de l’estudi.
Aporten estudi exhaustiu de les partides més significatives del pressupost per mitjà de la
justificació dels preus unitaris. L’empresa indica que ajusta el preu de la mà d’obra, però tot
i així, el preu hora que s’ha indicat en el desglossament del preu de les partides està per
sobre del considerat a la taula salarial del conveni.
En aquest sentit, cal assenyalar que el que hi figura en el pressupost de la part tècnica de
la publicació d’aquest concurs, sobrepassa els preus de retribucions d’operaris de les
taules salarials dels convenis vigents de Construcció i obres públiques, Sidero-Metal·lúrgic,
i de la Indústria de la Fusta de la província de Barcelona, donat que per la seva estimació
s’ha fet servir la base de dades de l’ITEC (Banc BEDEC).
La major part dels materials necessaris per executar les obres provenen de les ofertes dels
proveïdors col·laboradors de les que aporten el pressupost de subministrament de
materials i són els preus que apliquen en la justificació de pressupost.
Els tècnics que subscriuen aquest informe han valorat que en la descomposició de preus
de les partides del projecte objecte d’aquest contracte, si s’aplica la reducció en el cost de
la mà d’obra indicada, s’apliquen les premisses anteriors sobre preus unitaris aplicant la
reducció de preu unitari de subministrament de material que facilita el licitador, i les partides
subcontractades segons el preu facilitat en l’oferta de l’industrial aportada, es pot arribar al
preu ofert per aquest licitador.
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Per tot això, s’accepta la memòria presentada per FUENTES Y ARIZA, S.A., com a informe
justificatiu de la viabilitat de la seva oferta envers l’execució dels treballs, i per tant es
proposa considerar la seva oferta com a vàlida.
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Barcelona, octubre 2021

Membres Tècnics de la MESA:

Sònia Lobaco Poyatos
Cap Secció Obres i Projectes

Roser Crivellé i Yuste
Direcció de Logística i Manteniment
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