Licitació del contracte per a l’execució dels treballs d’obra civil per a la substitució de la xarxa d’aigua
potable existent en l’àmbit dels carrers de Girona i de Jaume Casanovas del Prat (Exp. C-2020-05).
Acta de la mesa de contractació proposta adjudicació
Al Prat de Llobregat, a les 7:15 hores del 29 de juliol de 2020, es constitueix la mesa de contractació,
formada per:
President:

Aureliano García Ruz, Director Gerent d’Aigües del Prat SA

Vocals:

Josep Mateo Marqués, Director de l’Àrea Econòmica i de RR HH
Jordi González Sánchez, Director de l’Àrea Tècnica i de Producció
Domingo Virtus López, Tècnic de Compres

Secretària:

Sole Esbrí Solano, adscrita a l’Àrea de Clients

Amb motiu de proposar l’adjudicació del contracte d’obres, una vegada analitzada tècnicament la
justificació de l’oferta incursa en presumpció d’anormalitat, segons allò establert a la clàusula 19 del
PCAP que regula la licitació de referència.
Per part de la secretària de la mesa es recorda que en la sessió celebrada el 21/07/2020, es va proposar
l’ordre de classificació que tot seguit s’indica,

segons les puntuacions obtingudes de les 5 empreses

presentades i admeses a la licitació:
Ordre

Empresa

Judicis de
valor

Objectius

Puntuació
total

1r.
2n.
3r.
4t.
5è.

YIRA Y FERRER SLU
CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS SL
IARSA OBRES I PROMOCIONS SL
EXCAVACIONES Y ROCALLAS CATALUNYA SL
CIVIL STONE SL

11,50
15,50
19,00
10,00
14,00

75,00
62,00
43,83
40,14
35,44

86,50
77,50
62,83
50,14
49,44

Segueix indicant que l’anterior classificació es condicionava a la justificació per part de YIRA Y FERRER
SLU de la seva proposta econòmica, ja que podia contenir valors anormals i/o desproporcionats en
aplicació dels paràmetres de la clàusula 19.1 del PCAP.
Per aquell motiu es va seguir l’establert al punt 2 de la clàusula 19 del PCAP, havent-se elaborat l’informe
sobre l’anàlisi de la documentació lliurada per YIRA Y FERRER SLU per part de l’enginyera de camins,
canals i ports adscrita a la Secció de Xarxes d’Aigües del Prat SA.
Informe tramés a la mesa en el que es conclou que la baixa realitzada no està suficientment justificada i
que no podria realitzar l’obra correctament amb el pressupost presentat. A continuació es transcriu
l’apartat de l’anàlisi de la documentació presentada:
====” Analitzant els arguments en que YIRA FERRER SL ha basat la seva justificació econòmica, es
realitzen les següents observacions:
1. JUSTIFICACIÓ DEL COST DIRECTE
Segons la documentació aportada, totes les activitats a excepció de la reposició d’asfalt les realitzen amb
mitjans

propis.

Revisant

els

mitjans

propis

que

disposen,

aporten

documentació

de

una

MINICARREGADORA MUSTANG 2054 , màquina no compatible amb la maquinaria indicada en la
justificació de la partida de demolició que és una pala excavadora bobcat sobre pneumàtics de 3 tn amb
martell trencador . En conseqüència, entenem que haurien de subcontractar aquesta excavadora bobcat,
cost no contemplat a la justificació de preus i que encariria el cost de l’obra.
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2. JUSTIFICACIÓ DEL COST INDIRECTE
En l’anàlisi dels costos nòmina, preveuen una dedicació del 50% de l’encarregat. Segons el punt 28 del
PCAP, la dedicació de l’encarregat ha de ser del 100%. En conseqüència, el cost indirecte seria superior al
justificat.
Respecte al cost de desplaçament, l’encarregat té assignats 50 desplaçaments. Si considerem que
l’encarregat ha d’estar a obra de forma diària durant tota l’obra, i una mitja de 22 dies laborables al mes,
el nombre de desplaçaments és més del doble, aprox. 110 viatges. El cost per desplaçament el
considerem extremadament baix, ja que de forma habitual el cost per Km és de 0,22€ i suposant una
distancia de 25 km per desplaçament (anada i tornada) tindríem un cost total de 110 viatges x 25
km/viatge x 0,22€/ km = 605,00€, import molt superior als 67,50€ presentats.
Per altra banda, quan presenten l’oferta econòmica, indiquen que 8.022,85€ corresponen a les despeses
generals (13%) i 3.702,85€ corresponen al benefici industrial (6%). La suma dels dos imports és de
11.725,70€. Posteriorment justifiquen aquest mateix import com cost indirecte. En conseqüència, la
justificació resulta incoherent doncs en un apartat diuen que correspon al cost indirecte i en altre que el
mateix import és cost indirecte + benefici industrial”=========================
A la vista de l’exposat i segons s’indica a la clàusula 19.3 del PCAP, la mesa de contractació, per
unanimitat, proposa l’exclusió de l’oferta de YIRA Y FERRER SLU assumint en la seva totalitat els motius
que consten a l’informe tècnic.
Per aquell motiu proposa adjudicar el contracte d’obres a CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS
ASSOCIATS SL, NIF B66709601.
Informa la secretària de la mesa que l’anterior empresa consta inscrita al RELI, estan actualitzades les
dades demanades, per la qual cosa se l’haurà de requerir perquè dipositi la fiança del 5% del preu del
contracte (80.494,25 € IVA exclòs) i indiqui els noms, titulació i experiència del responsable de l’obra i el
seu encarregat, segons allò indicat a la clàusula 28.1 del PCAP.
Per finalitzar, als efectes de la clàusula

20.3 del PCAP,

la mesa acorda proposar a l’òrgan de

contractació la classificació següent de les empreses restant:
1r.
2n.
3è.

IARSA OBRES I PROMOCIONS SL
EXCAVACIONES Y ROCALLAS CATALUNYA SL
CIVIL STONE SL

A les 7:45 h del dia 29 de juliol de 2020 es va aixecar la sessió de la mesa, estenent-se aquesta acta que
signen tots els assistents en prova de conformitat.

Aureliano García Ruz
President mesa

Josep Mateo Marqués
Vocal

Jordi González Sánchez
Vocal

Domingo Virtus López
Vocal

Sole Esbrí Solano
Secretària mesa
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