JUSTIFICACIÓ D’OFERTA ANORMALMENT BAIXA EXP 14887040 LOT 1
1.

Objecte

El present informe proporciona una valoració objectiva respecte a la justificació d’oferta anormalment baixa
presentada per el licitant ELECNOR del expedient 14887040 a petició de TMB. Aquest informe fa referencia al
Lot 1.
2.

Anàlisi

Tot seguit es presenta un anàlisi de la proposta presentada:
a. ELECNOR presenta en el seu informe cartes de compromís de subministrament per part dels principals
proveïdors en cas de ser adjudicatària de la licitació.
b. ELECNOR informa que per a la construcció del preu unitari final de cada partida s’ha considerat els
següents punts:




Tassa CP Delegació i Despeses General: 10%. S’argumenta amb el fet que ELECNOR ja té tota la
estructura necessària per a executar el projecte, no cal buscar i incorporar recursos addicionals per
a l’execució del projecte.
Marge Net: 2%. S’argumenta amb el següents motius:
i.
ii.

Gran capacitat de compra que permet negociar preus molts competitius per al subministrament
de materials.
Estratègia comercial. L’impacte a nivell corporatiu i màrqueting pot generar negoci addicional
amb altres clients

c. ELECNOR presenta un estudi detallat dels rendiments de mà d’obra així com una justificació del cost
horari de cada categoria professional considerada.



La justificació de costos és coherent i correctament estructurat i es realitza prenent com a
referencia el Conveni Siderometal·lúrgic de Barcelona.
La justificació de rendiments és coherent. S’identifica que ELECNOR contempla a la majoria de
partides un número superior d’hores amb respecte lo planificat al projecte.

d. ELECNOR presenta per a cada partida d’obra un pressupost del proveïdor de materials com a justificació
del preu unitari proposat.



Es realitza una justificació molt detallada, on pràcticament totes les partides amb subministrament
de materials queden suportades amb el pressupost enviat pel proveïdor.
En el cas de la partida FGG13AXX, Transformador Trifàsic MT/BT 1600 KVA, la descripció del
material indicat pel proveïdor ABB no semblava que reflectís clarament les especificacions del
projecte:
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Descripció de la partida FGG13AXX en el pressupost de projecte

Descripció del material previst pel proveïdor
Per a aquest motiu, es va procedir a sol·licitar aclariments al respecte. Una vegada analitzada la
resposta proporcionada per ELECNOR es considera que l’especificació és correcte.

3.

Conclusions

En base a la justificació presentada als punts A, B, C i D de l’apartat 2, es considera acceptable la justificació
d’oferta anormalment baixa presentada per la empresa ELECNOR.
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