Expedient núm.: General 2019/0950 (PG 2019/0647)
Informe de valoració d’una plica inicialment en presumpció d’anormalitat
Identificació de l’expedient: Licitació contracte d'obres per l'execució del Projecte instal·lacions
fotovoltaiques al centre cívic

Antecedents
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a) Informe-proposta valoració d’ofertes emès, en data 2 de setembre de 2019, per l’òrgan competent per
procedir a l’obertura de les proposicions i a la valoració de les ofertes en el present procediment de
licitació, per acord de la Junta de Govern Local, celebrada en sessió ordinària en data 8 de juliol de 2019,
on es posava de manifest que l‘oferta econòmica presentada per l’empresa Power Choice, S.L. tenia
inicialment caràcter anormal o desproporcionat.
b) Decret d’Alcaldia de data 9 de setembre de 2019 requerint a l’empresa Power Choice, S.L que havia
presentat una oferta considerada inicialment com anormal o desproporcionada, justificació de la seva
valoració i precisió de les condicions de la mateixa, d’acord amb el que s’assenyala a l’article 149 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
c) Documentació complementària presentada per l’empresa Power Choice, S.L dins del termini concedit a
l’efecte de justificar la seva baixa (registre d’entrada núm. 2019/5570 de 12 de setembre de 2019).

Valoració de la documentació complementària aportada
En base a l’establer a l’article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic es
procedeix a analitzar la documentació complementària presentada per l’empresa Power Choice, S.L.
 En la documentació aportada es posa de manifest que l’oferta econòmica presentada per executar els
treballs objecte del contracte (17.721,65 €, IVA no inclòs) no és inferior (prenen com indicador €/Wp) a
la d’altres contractes adjudicats recentment per diferents organismes oficials per portar a terme
actuacions similars a la del present contracte en adjudicació.
 En la documentació presentada també s’inclou una relació comparativa per capítols entre els costos de
licitació i els establerts pel departament d’estudis de l’empresa.
Per tant, l’oferta presentada es justifica en base als:
a) Costos reals de la compra a diferents empreses subministradores dels elements necessaris per poder
portar a terme els treballs objecte del contracte (mòduls fotovoltaics i ancoratges dels mateixos,
inversor, materials elèctrics ...).
b) Costos reals de la mà d’obra pròpia per a l’execució del muntatge les diferents elements comprats a les
empreses subministradores i també per a la redacció de la documentació tècnica per poder portar a
terme la legalització de la nova instal·lació davant dels organismes oficials competents.
c) Costos reals dels treballs complementaris a realitzar per tercers (Grues Farners S.L.).
d) Percentatge establer per l’empresa, d’acord amb la seva estructura, en referència a Despeses
Generals i Benefici Industrial.
L’empresa aporta per justificar els costos referents als apartats a) o c) ofertes/pressupostos de les diferents
empreses subministradores dels materials o de prestació dels serveis.
En resum, la viabilitat de l’oferta presentada es fonamenta en:
1) L’estalvi en els costos reals per a la realització dels treballs a portar a terme per a l’efectiva execució
del contracte doncs l’oferta presentada no inclou (149.4 de la Llei 9/2017) respecte al projecte objecte
del contracte, cap diferència en referència a les solucions tècniques adoptades, ni a disposicions
relatives a la protecció de l’ocupació, ni a condicions de treball, ni a l’obtenció d’ajudes.
2) L’indicador €/Wp de l’oferta econòmica presentada no es inferior al corresponent a altres actuacions
similars contractades i portades a terme recentment.
Per últim, es considera adient posar de manifest que en funció de les tretze ofertes presentades a
l’adjudicació considerades per establir el valor llinda d’oferta anormal o desproporcionada; aquest valor va
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quedar establert en 17.912,59 € (sense IVA), essent només 190,94 € superior a l’import ofert per Power
Choice, S.L. (17.721,65 €)..

Conclusions
Atenent als aspectes esmentats i en base a l’establer a l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, es proposa NO excloure de la classificació l’oferta presentada per l’empresa
Power Choice, S.L doncs es considera aquesta suficientment justificada econòmicament i que els treballs
contractats es podran portar a terme adientment.
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És tot quant es té a informar als efectes corresponents.
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