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Territori
Obres
X2021012518
LIC 23/2021. Urbanització de l'àrea esportiva del Parc Vallmora.
Informe tècnic

Miguel Ángel Hernández, arquitecte municipal del Masnou, en relació a la licitació convocada per
a la contractació, per procediment obert simplificat amb diversos criteris d’adjudicació, de les obres
relatives al projecte d’Urbanització de l’Àrea esportiva del Parc Vallmora al Masnou, emeto el
següent:
INFORME
En relació a l’expedient de contractació de referència, els següents licitadors ha presentat ofertes
que, d’acord amb el plec de clàusules, poden ser considerades anormals o desproporcionades.
CATALANA DE INVERSION Y CONSTRUCCION TRES SL
TEC RAUL SL

CATALANA DE INVERSION Y CONSTRUCCION TRES SL, no ha presentat cap documentació
relativa a la justificació de la valoració de l’oferta anormalment baixa.
TEC RAUL SL
En data 28 de setembre de 2021 l’empresa TEC RAUL SL ha presentar l’escrit justificatiu de les
condicions excepcionalment favorables que li permeten l’execució del contracte pel preu ofert, per
no considerar la seva oferta anormal o desproporcionada.
Les raons exposades per l’empresa, en relació a les condicions excepcionals de la seva oferta,
són les següents:
-Reafirmació de l’oferta justificant la baixa al següents conceptes:
-

Reducció del termini d’execució d’obra de 4 mesos a 3.
Disposar de la maquinària pròpia necessària per a l’execució de les obres.
Condicions especials amb abocadors.
Planta de formigó i àrids pròpia, ubicada a la Roca del Vallès.
Cantera d’àrids i pedra de material calcari pròpia.
Solvència econòmica i financera i tècnica

Informe de les justificacions presentades
Respecte la justificació presentada per TEC RAUL SL, cal dir:
Aspectes a valorar que justifiquen una oferta anormalment baixa:

GENEBFIR
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A continuació es detallen les raons exposades per cadascun dels licitadors en relació a les
condicions excepcionals de la seva oferta:

Codi de verificació electrònic: 33ccca5c-b4b1-47f3-8037-12c9a7543000

ÓRGANO

EXPEDIENTE

Informe amb signatura

Territori

X2021012518

Codi Segur de Verificació: 33ccca5c-b4b1-47f3-8037-12c9a7543000
Origen: Administració
Identificador documento original: 1092530
Data d'impressió: 13/10/2021 09:32:17
Pàgina 2 de 3

SIGNATURES

Ì33ccca5c-b4b1-47f3-8037-12c9aÇkK È0UÎ

DOCUMENT

1.- l'arquitecte - MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ARIAS - 08/10/2021

El fet de tenir cantera pròpia per al subministrament d’àrids, planta de formigó i àrids situada a
La Roca del Vallès aporta una reducció del cost a les següents partides:
-

Paviments
Drenatges i cunetes

El percentatge d’aquestes dos partides suposen un 28,86% respecte el pressupost total del
projecte.
Un altre aspecte que justifica la baixa és la reducció del termini d’execució de 4 a 3 mesos, suposa
una reducció del temps d’un 25%. El projecte planteja un Planning d’execució però la justificació
de la baixa no argumenta aquesta reducció amb elements quantificables, tampoc es presenta un
nou Planning d’obra per poder estudiar la seva viabilitat.
Aspectes que no justifiquen oferta anormalment baixa.
-

Solvència econòmica i financera i tècnica.

No es presenta cap punt diferencial i són aspectes que s’han demanat per tal de poder licitar
l’obra.

CONCLUSIÓ
Per tot allò exposat, a criteri del tècnic que subscriu, no s’escau acceptar la justificació presentada
per TEC RAUL SL, pels motius següents:
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-

La proposta plantejada de reducció del temps d’execució i l’estalvi que aquesta suposa, sense
aportar cap criteri quantificable per a la reducció o cap Planning d’obra per poder estudiar la
seva viabilitat no justifica la baixa aportada.

Els licitadors que no han aportat la justificació de la oferta anormalment baixa, o que aquesta no
s’accepta, restarien fora del procés de licitació d’acord amb el que determina l’apartat 17 del plec
de clàusules:
GIRODSERVICES, SL
HPSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES SA
RUSCALLEDA S.A.U
TEC RAUL SL
Així doncs d'acord amb el que determina l'apartat 13 del plec de clàusules administratives
particulars, les puntuacions obtingudes pels licitadors que resten en el procediment són les
següents:
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Per tant, a la vista dels resultats, es proposa l’adjudicació del contracte a COYNSA2000, per ser
aquesta oferta la més avantatjosa, de totes les presentades en el procediment de licitació.

El Masnou,
[Firma01-01]

l'arquitecte
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ ARIAS
08/10/2021

[Firma02-01]

