CP-2020-04

INFORME DE VALORACIÓ D’OFERTES ANORMALMENT BAIXES RELATIVES A
L’EXPEDIENT CP-2020-04 OBRES DE LES NOVES CONSULTES EXTERNES DE
L’INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA-HOSPITALET A L’HOSPITAL DURAN I
REYNALS (FASE 3).

1.ANTECEDENTS
Primer: En data 26 de maig de 2020, els membres de la Mesa de Contractació van
procedir a l’obertura dels sobres 1 relatius a documentació administrativa i als criteris
susceptibles de judici de valor, trobant-se incidències al respecte i quedant les mateixes
resoltes, essent els licitadors admesos els següents:

EMPRESA

LOT

1

Construcciones Fertres S.L.

Lot 1 i Lot 2

2

Gestión Integral de Instalaciones, S.L

Lot 1 i Lot 2

3

Construccions Ferrer, S.A.

Lot 1

4

Izer Ingeníeria y Economía, S.L.

Lot 1

5

Roig, Construcciones y Servicios, S.L

6

Obra Civil y Profesional, S.L.

7

UTE ICO Divisa - EVSA

8

Vesta Rehabilitación, S.L.

Lot 1

9

IC-10 Proyectos Técnicos y Construcciones, S.L.

Lot 2

10

Cosplaan Obras y Servicios Laantit, S.L.

Lot 1

11

Inelt Multitechinical services

Lot 2

12

Istem, S.L.U.

Lot 2

13

Construcciones Bosch Pascual,S.A

Lot 1 i Lot 2

14

Montajes Eléctricos García

Lot 1 i Lot 2

15

Soleme Girona 2021,S.R.L

Lot 1 i Lot 2

16

UTE Clima Espais-E17_ICO FASE 3

Lot 1 i Lot 2

Lot 1 i Lot 2
Lot 1
Lot 1 i Lot 2
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Segon: En data 1 de juliol de 2020, es va procedir a l’anàlisi i acceptació per part de la
Mesa de Contractació de l’Informe Tècnic, essent el principal extracte el següent:

Tercer: En data 6 de juliol de 2020, es va procedir a l’obertura dels sobres 2 relatius als
criteris avaluables automàticament, essent els mateixos els següents:
Lot 1.- Obra civil, divisòries i tancaments:

EMPRESA

Oferta Econòmica
Iva Exclòs

Construcciones Fertres S.L.

315.606,17

Gestión Integral de Instalaciones, S.L

283.141,42

Construccions Ferrer, S.A.

298.680,92

Izer Ingeníeria y Economía, S.L.

289.388,63

Roig, Construcciones y Servicios, S.L

305.501,03

Obra Civil y Profesional, S.L.

302.056,15

UTE ICO Divisa - EVSA

298.017,18

Vesta Rehabilitación, S.L.

295.309,95

Cosplaan Obras y Servicios Laantit, S.L.

320.625,28

Const. Bosch Pascual,S.A

298.315,87

Montajes Eléctricos García

277.301,00

Soleme Girona 2021,S.R.L

298.867,30

UTE Clima Espais-E17_ICO FASE 3

284.955,10
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Lot 2 .- Sistema de condicionaments, instal·lacions:

EMPRESA

Oferta Econòmica
Iva Exclòs

Construcciones Fertres S.L.

402.663,16

Gestión Integral de Instalaciones, S.L

341.169,05

Roig, Construcciones y Servicios, S.L

378.125,84

UTE ICO Divisa - EVSA

355.181,26

348.338,89
IC-10 Proyectos Técnicos y Construcciones, S.L.
369.878,14
Inelt Multitechinical services
Istem, S.L.U.

373.220,22

Const. Bosch Pascual,S.A

376.703,62

Montajes Eléctricos García, S.L

363.900,00

UTE Clima Espais-E17_ICO FASE 3

359.093,81

Quart: En data 6 de juliol de 2020 i un cop analitzades les ofertes econòmiques
presentades pels licitadors, es va detectar que l’oferta presentada per l’empresa
Montajes Eléctricos García, S.L Lot 1.- Obra civil, divisòries i tancaments, i l’empresa
Gestión Integral de Instalaciones, S.L per al Lot 2 Sistema de condicionaments,
instal·lacions, va incórrer en presumpció d’oferta anormalment baixa, d’acord amb allò
que preveu l’article 149 de la Llei de Contractes del Sector Públic i al previst al quadreresum de característiques que regeix la licitació. Per aquest motiu, i en aquesta mateixa
data, es va procedir a requerir a la citada empresa que justifiqués la viabilitat econòmica
de l’oferta presentada.
Cinquè: En data 13 de juliol de 2020, es va rebre escrit de justificació de la seva oferta
econòmica per part de MONTAJES ELÉCTRICOS GARCÍA, S.L. per al Lot 1.
I que en data, 13 de juliol de 2020, es va rebre escrit de justificació de la seva oferta
econòmica per part de GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES, S.L. per al Lot 2.
És objecte del present document analitzar la viabilitat de la justificació de la presumpció
d’oferta anormalment baixa presentada per l’empresa.
2.VALORACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ PRESSUMPCIÓ D’OFERTA ANORMALMENT
BAIXA
Primer: A l’escrit presentat per MONTAJES ELÉCTRICOS GARCÍA, S.L., per al Lot 1
s’indica, entre d’altres aspectes, el següent:
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CONEIXEMENT DE LA UBICACIÓ DELS TREBALLS: empresa Aragonesa,
coneixedora perfectament de la ubicació de l'obra, disposa de seu social des de
fa 35 anys a l'Hospitalet de Llobregat. Disposa de tot el personal, maquinària,
vehicles i mitjans necessaris a la mateixa zona de Catalunya per a l'execució
dels treballs.
EXPERIÈNCIA EN OBRES D'ESTIL SIMILAR: S'adjunten certificats de bona
execució d'instal·lacions similars a la que es proposa.
CONEIXEMENT DE L'OBRA I AVANTATGES A TENIR EN COMPTE: No
modificarà les marques representades en el projecte i que es compromet a
instal·lar la qualitat i la marca sol·licitada en projecte, únicament es realitzaria un
canvi per posar elements i materials que milloressin la qualitat que marca la
memòria. A més per a un major estudi disposem d'una visita a la zona dels
treballs i som coneixedors dels acabats necessaris en aquesta obra.
Disminueix les despeses generals 6,53% i benefici industrial d'un 4%

Segon: A l’escrit presentat per GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES,S.A., per
al Lot 2, s’indica, entre d’altres aspectes, el següent:













GEINSTAL es l’actual empresa adjudicatària de la licitació de la mateixa obra,
però de la FASE 2 anterior. Els preus unitaris de les ofertes dels distribuïdors,
fabricants i subcontractacions serveixen tant per la FASE 2 com per la FASE 3
ja que l’obra de la FASE 2 s’està executant aquest any amb la previsió de
finalització el juliol del 2020.
El càlcul de l’oferta econòmica s’ha realitzat mantenint en tot moment el nivell de
cost salarial superior a les actuals taules salarials del conveni vigent del metall
de la província de Barcelona. I uns descomptes en la compra de material, que
per volum gaudim dels nostres proveïdors i els hem reflectit en aquesta oferta.
Es justifiquen totes les partides ofertes, els conceptes unitaris que les composen
(mà d’obra i materials) i rendiments corresponents, costos directes indirectes i
costos salarials.
S’adjunten les ofertes dels nostres proveïdors que sempre són imports iguals o
inferiors als preus de materials exposats en el pressupost presentat per
GEINSTAL. Algunes ofertes de proveïdors que presentem són ofertes del 2020
de la FASE 2, que s’han considerat igual de vàlides per a la FASE 3.
S’han respectat totes les partides alçades amb els costos previstos de licitació.
S’ha tingut en compte les despeses associades a costos indirectes del personal
de gestió de l’obra: enginyer/a, encarregat/da administratiu/va, tècnics
Q/MA/PRL i delineant.
Un cop justificats els costos de mà d’obra i materials, hem previst uns
percentatges per a despeses generals (8%) i benefici industrial (3%).

Tercer: Que un cop analitzats pel tècnic responsable, els aspectes indicats per
MONTAJES ELÉCTRICOS GARCÍA, S.L., per al Lot 1, considera que:


Presenten les ofertes dels subministradors principals amb els corresponents
descomptes, que donen resposta a la possible baixa de l’import final i que es
consideran viables.
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Es compromet a no modificar cap marca de les projectades i, per tant, a donar
compliment a les prescripcions descrites en el Projecte executiu.



La disminució dels beneficis industrials és una decisió empresarial i per tant no
analitzable des del punt de vista tècnic. Aquesta renúncia comporta la possibilitat
de presentar una oferta a la baixa.

Quart: Que un cop analitzats pel tècnic responsable, els aspectes indicats per
GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES, S.L. per al Lot 2, considera que:


Es justifica de manera fefaent el cost de personal amb les taules salarials vigents,
fet que pugui presentar una baixa de les seves despeses generals.



Presenten les ofertes dels subministradors principals amb els corresponents
descomptes, que donen resposta a la possible baixa de l’import final i que es
consideren viables.



La disminució dels beneficis industrials és una decisió empresarial i per tant no
analitzable des del punt de vista tècnic. Aquesta renúncia comporta la possibilitat
de presentar una oferta a la baixa.

3.CONCLUSIÓ
En conclusió, un cop analitzada la oferta i la documentació justificativa aportada per
MONTAJES ELÉCTRICOS GARCÍA, S.L., per al Lot 1, es constata que la proposta
dona compliment a les necessitats i prescripcions establertes en el plec i es considera
viable econòmicament.

I que, un cop analitzada la oferta i la documentació justificativa aportada per GESTIÓN
INTEGRAL DE INSTALACIONES, S.L. per al Lot 2, es constata que la proposta dona
compliment a les necessitats i prescripcions establertes en el plec i es considera viable
econòmicament

Per aquests motius, es proposa a la Mesa de Contractació admetre la justificació de les
ofertes que presumptament incorren en valors anormals o desproporcionats i acordar la
seva admissió a la licitació.
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