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LICITACIÓ
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1.1

OBJECTE DE LA CONTRACTACIÓ

L’objecte d’aquest contracte és la intervenció de tapiat a realitzar als diferents accessos a locals d’oci
ubicats al Moll de Mestral del Port Olímpic de Barcelona.

1.2

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

Com a conseqüència del canvi de gestió, i de l’acabament de la concessió dels diferents locals d’oci del
Moll de Mestral, BSM té la necessitat de tapiar els accessos als diferents locals d’oci a mesura que cada
concessionari vagi abandonant els mòduls que disposava en concessió.
Amb la intervenció, es pretén tapiar un total de 44 accessos frontals a mòduls i 2 accessos laterals,
resultant un total de 46 tapiats. El tapiat dels accessos als mòduls es realitzarà mitjançant la col·locació
d’un parament vertical de xapa en greca galvanitzada fixada a una subestructura metàl·lica ancorada
al pòrtic d’accés de cada mòdul.
Aquest parament vertical de tapiat inclourà una porta metàl·lica amb pany de seguretat per garantir
l’accés al interior dels locals i mòduls. Degut a que existeixen locals que ocupen diversos mòduls que
es comuniquen, només es col·locaran les portes necessàries per poder accedir al interior dels locals,
podent resultar paraments verticals de tapiat que no tinguin porta.
Previ a la col·locació d’aquests elements de tapiat, es realitzarà la retirada de tots els elements o
instal·lacions que puguin existir a la façana dels diferents mòduls, ja sigui cablejat, càmeres de
vigilància, focus o antenes de televisió.
La intervenció contempla el tapiat de 46 accessos i la col·locació de 35 portes.

1.3

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat màxim del contracte i import de licitació és de 79.875,99 € (abans d’IVA)

1.4

DURACIÓ DELS TREBALLS

La duració màxima de la intervenció és de 8 mesos a partir de la signatura del contracte.
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EMPRESES PRESENTADES I ADMESES
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Les empreses que han presentat oferta són les següents:

Nº
oferta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Licitador
RT NEOGRUP
ACTIUTEC GRUP
CONSPAI
CONSTRUCIIONES FERTRES
IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS
COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA
OIC PENTA
CONSTRU-ECO PARK
UNIVERSAL CONTRUCCIONES Y COL.
EXPERT LINE
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS
CIVIL STONE
CYS CONEZTA
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PROPOSTA ECONÒMICA
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3.1

CRITERIS DE VALORACIÓ PER APLICACIÓ DE FÓRMULES AUTOMÀTIQUES: OFERTA
ECONÒMICA

La puntuació màxima a la que podrà optar una oferta en l’apartat d’avaluació de la proposta econòmica
és de 35 punts.
Es donarà la màxima puntuació al licitador que presenti una major reducció del pressupost de licitació,
zero punts a l’oferta que iguali el pressupost de licitació i la resta es valorarà proporcionalment seguint
la següent fórmula:

On:






Oi = Import de l’oferta
Omin = Import de l’oferta mínima
Pi = Puntuació final
Pmax = Puntuació màxima
L = pressupost de licitació

Notes explicatives per l’aplicació de la formula de valoració de les ofertes econòmiques:
PRIMER.- En el cas que de l’aplicació de la fórmula següent, s’obtinguin puntuacions negatives, es
considerarà que la puntuació obtinguda és igual a zero.
SEGON.


Es considerarà que una oferta és susceptible de contenir valors anormals/desproporcionats
quan, el percentatge de baixa ofert sigui superior a la mitjana aritmètica de tots els
percentatges de baixa mitjans oferts en cinc punts percentuals.
Si el nombre de ofertes admeses a licitació és igual o inferior a cinc (5), no seran d’ aplicació
els criteris per a apreciar la inclusió de valors anormals o desproporcionats.

Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es prescindirà de
l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de l’oferta
immediatament consecutiva.
Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes s’exclourà una o les
dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més baixes
sempre i quan una amb l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial superior al 5%.
Si diverses empreses vinculades (art. 42 del Codi de Comerç) presenten en una licitació cadascuna la
seva respectiva proposició, tan sols es té en compte pel càlcul d’anormalitat l’oferta més baixa d’entre
les presentades per totes aquestes empreses.
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3.2

OFERTES PRESENTADES
Nº oferta

Licitador

Import oferta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

RT NEOGRUP
ACTIUTEC GRUP
CONSPAI
CONSTRUCIIONES FERTRES
IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS
COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA
OIC PENTA
CONSTRU-ECO PARK
UNIVERSAL CONTRUCCIONES Y COL.
EXPERT LINE
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS
CIVIL STONE
CYS CONEZTA

62.531,49 €
74.364,65 €
71.034,86 €
61.584,12 €
57.228,91 €
71.467,36 €
73.326,16 €
63.741,04 €
79.077,23 €
71.089,06 €
65.710,79 €
69.412,23 €
62.900,00 €
67.095,83 €

Import de Licitació

79.875,99 €
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3.3

VALORS DESPROPORCIONATS O ANORMALS DE LES OFERTES

Un cop realitzada l'obertura dels sobres econòmics i revisades les ofertes s'aprecien ofertes que
podrien contenir valors considerats desproporcionats o anormals, d’acord amb el que disposa el Plec
de Condicions Particulars de la licitació, al haver fet una baixa superior en cinc punts percentuals a la
mitjana aritmètica de les ofertes presentades per a cada concepte, el detall és el següent:

Nº
oferta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Licitador

Import Ofertat

RT NEOGRUP
ACTIUTEC GRUP
CONSPAI
CONSTRUCIIONES FERTRES
IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS
COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA
OIC PENTA
CONSTRU-ECO PARK
UNIVERSAL CONTRUCCIONES Y COL.
EXPERT LINE
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS
CIVIL STONE
CYS CONEZTA

62.531,49 €
74.364,65 €
71.034,86 €
61.584,12 €
57.228,91 €
71.467,36 €
73.326,16 €
63.741,04 €
79.077,23 €
71.089,06 €
65.710,79 €
69.412,23 €
62.900,00 €
67.095,83 €

Import de licitació

79.875,99 €

Baixa
17.344,50 €
5.511,34 €
8.841,13 €
18.291,87 €
22.647,08 €
8.408,63 €
6.549,83 €
16.134,95 €
798,76 €
8.786,93 €
14.165,20 €
10.463,76 €
16.975,99 €
12.780,16 €

21,71%
6,90%
11,07%
22,90%
28,35%
10,53%
8,20%
20,20%
1,00%
11,00%
17,73%
13,10%
21,25%
16,00%

Valor
desproporcionat
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO

Promig de
15,00%
baixes
Limit baixa
20,00%
anormal

Requerides les empreses amb valors susceptibles de ser considerats desproporcionats a les seves
propostes, les empreses NEOGRUP, FERTRES, IBERLAND, PENTA i CIVIL STONE, han lliurat la justificació
pertinent tant com se’ls havia requerit dins el termini estipulat.
A continuació es presenta quadre resum dels diferents valors anormals sobre els que s’han presentat
justificació per part dels licitadors i que en el present informe es valoraran:

Nº
oferta
1
4
5
8
13

Licitador
RT NEOGRUP
CONSTRUCIIONES FERTRES
IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS
OIC PENTA
CIVIL STONE

Import Ofertat
62.531,49 €
61.584,12 €
57.228,91 €
63.741,04 €
62.900,00 €

Baixa
17.344,50 €
18.291,87 €
22.647,08 €
16.134,95 €
16.975,99 €

21,71%
22,90%
28,35%
20,20%
21,25%

Valor
desproporcionat
SI
SI
SI
SI
SI
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Import de licitació

3.3.1

79.875,99 €

Promig de
15,00%
baixes
Limit baixa
20,00%
anormal

JUSTIFICACIONS PRESENTADES PER NEOGRUP

El licitador NEOGRUP, va presentar a la seva oferta econòmica de serveis un import de 62.531,49€
abans d’IVA representant una baixa del 21,71% tenint en compte que el import de licitació per aquest
concepte és de 79.875,99€ abans d’IVA.
Segons les condicions de la present licitació el límit per apreciar temeritat en aquest concepte queda
establert en un percentatge de baixa del 20,00%. Per tant, l’oferta d’aquest apartat de l’empresa
NEOGRUP amb un 21,71% excedeix àmpliament el límit establert per considerar la concurrència de
possibles ofertes temeràries o desproporcionades.
Anàlisis de la justificació
L’empresa NEOGRUP, presenta en el termini requerit la justificació de la seva oferta econòmica basantse en els següents apartats rellevants:




Tots els treballs ofertats es realitzaran amb personal i mitjans propis.
Es detalla de forma treballada la organització dels treballs en cas de ser adjudicataris. Així un
detall de muntatge de les diferents estructures de tapiat.
Es presenta un desglossament de costos molt detallat dimensionant tant el treball de taller
com en obra així com els materials.

Amb la informació aportada a la justificació, s’assegura la correcta execució dels serveis en el marc dels
requeriments exigits en la licitació, no incorporant, per tant, valors que la facin anormal o
desproporcionada, motiu pel qual es considera que ha de ser ADMESA.
3.3.2

JUSTIFICACIONS PRESENTADES PER FERTRES

El licitador FERTRES, va presentar a la seva oferta econòmica de serveis un import de 61.584,12€ abans
d’IVA representant una baixa del 22,90% tenint en compte que el import de licitació per aquest
concepte és de 79.875,99€ abans d’IVA.
Segons les condicions de la present licitació el límit per apreciar temeritat en aquest concepte queda
establert en un percentatge de baixa del 20,00%. Per tant, l’oferta d’aquest apartat de l’empresa
FERTRES amb un 22,90% excedeix àmpliament el límit establert per considerar la concurrència de
possibles ofertes temeràries o desproporcionades.
Anàlisis de la justificació
L’empresa FERTRES, presenta en el termini requerit la justificació de la seva oferta econòmica basantse en els següents apartats rellevants:


Justificació detallada dels preus, on s’exposen la descomposició de cadascun dels preus que
conformen el projecte en materials, mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars i
subcontractistes.

Amb la informació aportada a la justificació, s’assegura la correcta execució dels serveis en el marc dels
requeriments exigits en la licitació, no incorporant, per tant, valors que la facin anormal o
desproporcionada, motiu pel qual es considera que ha de ser ADMESA.
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3.3.3

JUSTIFICACIONS PRESENTADES PER IBERLAND

El licitador IBERLAND, va presentar a la seva oferta econòmica de serveis un import de 57.228,91€
abans d’IVA representant una baixa del 28,35% tenint en compte que el import de licitació per aquest
concepte és de 79.875,99€ abans d’IVA.
Segons les condicions de la present licitació el límit per apreciar temeritat en aquest concepte queda
establert en un percentatge de baixa del 20,00%. Per tant, l’oferta d’aquest apartat de l’empresa
IBERLAND amb un 28,35% excedeix àmpliament el límit establert per considerar la concurrència de
possibles ofertes temeràries o desproporcionades.
Anàlisis de la justificació
L’empresa IBERLAND, presenta en el termini requerit la justificació de la seva oferta econòmica basantse en els següents apartats rellevants:



El licitador aporta un detallat desglossament dels costos del projecte tant directes com
indirectes. Aportant nòmina d’un treballador per justificar el preu hora i assegurant que el
preu ofertat és superior.
S’adjunta valoració detallada dels treballs de serralleria que el licitador subcontractarà,
justificant alhora la seva viabilitat.

Amb la informació aportada a la justificació, s’assegura la correcta execució dels serveis en el marc dels
requeriments exigits en la licitació, no incorporant, per tant, valors que la facin anormal o
desproporcionada, motiu pel qual es considera que ha de ser ADMESA.
3.3.4

JUSTIFICACIONS PRESENTADES PER PENTA

El licitador PENTA, va presentar a la seva oferta econòmica de serveis un import de 63.741,04€ abans
d’IVA representant una baixa del 20,20% tenint en compte que el import de licitació per aquest
concepte és de 79.875,99€ abans d’IVA.
Segons les condicions de la present licitació el límit per apreciar temeritat en aquest concepte queda
establert en un percentatge de baixa del 20,00%. Per tant, l’oferta d’aquest apartat de l’empresa
PENTA amb un 20,20% excedeix àmpliament el límit establert per considerar la concurrència de
possibles ofertes temeràries o desproporcionades.
Anàlisis de la justificació
L’empresa PENTA, presenta en el termini requerit la justificació de la seva oferta econòmica basant-se
en els següents apartats rellevants:



El licitador aporta un detallat desglossament dels costos del projecte tant directes com
indirectes. Justificant els imports de l’oferta referent als treballs que realitzaran mitjançant
recursos propis.
Per als treballs de serralleria, el licitador adjunta valoració detallada dels treballs que
realitzaria una empresa subcontractada, a la valoració adjuntada es considera justificada la
seva viabilitat.

Amb la informació aportada a la justificació, s’assegura la correcta execució dels serveis en el marc dels
requeriments exigits en la licitació, no incorporant, per tant, valors que la facin anormal o
desproporcionada, motiu pel qual es considera que ha de ser ADMESA.
3.3.5

JUSTIFICACIONS PRESENTADES PER CIVIL STONE

El licitador CIVIL STONE, va presentar a la seva oferta econòmica de serveis un import de 62.900,00€
abans d’IVA representant una baixa del 21,25% tenint en compte que el import de licitació per aquest
concepte és de 79.875,99€ abans d’IVA.
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Segons les condicions de la present licitació el límit per apreciar temeritat en aquest concepte queda
establert en un percentatge de baixa del 20,00%. Per tant, l’oferta d’aquest apartat de l’empresa CIVIL
STONE amb un 21,25% excedeix àmpliament el límit establert per considerar la concurrència de
possibles ofertes temeràries o desproporcionades.
Anàlisis de la justificació
L’empresa CIVIL STONE, presenta en el termini requerit la justificació de la seva oferta econòmica
basant-se en els següents apartats rellevants:



El licitador presenta una taula comparativa entre els valors dels diferents conceptes del
pressupost del projecte i els valors de la seva oferta.
Per als treballs de serralleria, el licitador adjunta valoració dels treballs que realitzaria una
empresa subcontractada, la valoració presentada únicament presenta dos conceptes sense
justificar.

Amb la informació aportada a la justificació, no s’assegura la correcta execució dels serveis en el marc
dels requeriments exigits en la licitació, incorporant per tant, valors que la fan anormal o
desproporcionada, motiu pel qual es considera que ha de ser EXCLOSA.
3.3.6

CONCLUSIONS

Per tots els motius exposats aquesta Unitat Tècnica després d’analitzar el contingut de la informació
aportada per les empreses NEOGRUP, FERTRES, IBERLAND, PENTA i CIVIL STONE referent a la
justificació dels diferents valors susceptibles de ser desproporcionats o anormals de les seves ofertes
decideix:



3.4

Acceptar la justificació i considerar els valors com no anormals o desproporcionats i per tant
considerar les ofertes de les empreses NEOGRUP, FERTRES, IBERLAND i PENTA com ADMESES.
No acceptar la justificació i considerar els valors com anormals o desproporcionats i per tant
considerar l’oferta de l’empresa CIVIL STONE com EXCLOSA.

VALORACIÓ OFERTES ECONÒMIQUES ADMESES
Nº oferta

Licitador

Import Ofertat

Puntuació

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

RT NEOGRUP
ACTIUTEC GRUP
CONSPAI
CONSTRUCIIONES FERTRES
IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS
COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA
OIC PENTA
CONSTRU-ECO PARK
UNIVERSAL CONTRUCCIONES Y COL.
EXPERT LINE
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS
CIVIL STONE
CYS CONEZTA

62.531,49 €
74.364,65 €
71.034,86 €
61.584,12 €
57.228,91 €
71.467,36 €
73.326,16 €
63.741,04 €
79.077,23 €
71.089,06 €
65.710,79 €
69.412,23 €
62.900,00 €
67.095,83 €

26,81
8,52
13,66
28,27
35,00
13,00
10,12
24,94
1,23
13,58
21,89
16,17
EXCLOSA
19,75
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PROPOSTA AMB VALORS AUTOMÀTICS

P á g i n a 12 | 31

Informe final de valoració de les ofertes relatives a la licitació del contracte de les obres d’intervenció de tapiat a realitzar als
accessos a diferents locals d’oci ubicats al Moll de Mestral del Port Olímpic de Barcelona

4.1

CRITERIS DE VALORACIÓ PER APLICACIÓ DE FÓRMULES AUTOMÀTIQUES: ALTRES CRITERIS
AVALUABLES

La puntuació màxima a la que podrà optar una oferta en l’apartat d’avaluació d’altres criteris
avaluables automàticament és de 65 punts.
4.1.1

POSAR A DISPOSICIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE A PERSONAL AMB RISC D’EXCLUSIÓ
SOCIAL I/O AMB DISCAPACITAT (0-15 punts).

En cas de disposar de personal amb risc d’exclusió social i/o discapacitat per la prestació del serveis,
s’atorgarà la puntuació de la següent manera:
CRITERIS

PUNTUACIÓ

0 persones

0

1 persona

5

2 o més persones

15

En cas que manqui la documentació justificativa o aquesta presenti mancances, no es puntuarà aquest
apartat.
4.1.2

TIPUS DE CONTRACTE LABORAL DE L’EQUIP PROPOSAT PER L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (015 punts).

En el cas de disposar d’un % de persones amb contractes indefinits que estiguin en l’equip proposat
per la prestació del servei, es puntuarà de la següent manera:

CRITERIS

PUNTUACIÓ

0 % personal indefinit

0

> 0 ≤ 25 % personal indefinit

3

> 25 ≤ 50 % personal indefinit

7

> 50 ≤ 75 % personal indefinit

11

> 75 -100 % personal indefinit

15

Només s’aplicarà aquest criteri en el personal que estigui en l’equip proposat per la prestació del
serveis.
La justificació d’aquest apartat s’aportarà abans de la certificació de liquidació de l’obra.
En cas que no es compleixi amb el què s’ha estipulat en la oferta presentada, es penalitzarà.
4.1.3

RENDIMENT DE TAPIAT PER DIA (0-35 punts)

El licitador podrà presentar una proposta de rendiment de tapiat per dia :
CRITERIS

PUNTUACIÓ

4 tapiats accesos / día

20

5 tapiats accesos /día

35
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VALORACIÓ GLOBAL DE LES OFERTES ADMESES
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5.1

QUADRE DE RESUM DE LES VALORACIONS TOTALS

Nº
oferta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Licitador

Oferta econòmica

RT NEOGRUP
ACTIUTEC GRUP
CONSPAI
CONSTRUCIIONES FERTRES
IBERLAND INMUEBLES Y
REFORMAS
COSPLAAN OBRAS Y
SERVICIOS LAANTIT
IZER INGENIERIA Y
ECONOMIA
OIC PENTA
CONSTRU-ECO PARK
UNIVERSAL CONTRUCCIONES
Y COL.
EXPERT LINE
CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS FAUS

26,81
8,52
13,66
28,27

13

CIVIL STONE

14

CYS CONEZTA

5.2

Criteris
Puntuació
Posició
automàtics
Total
50,00
76,81
7
47,00
55,52
11
46,00
59,66
10
65,00
93,27
2

35,00

65,00

100,00

1

13,00

65,00

78,00

6

10,12

65,00

75,12

8

24,94
1,23

65,00
31,00

89,94
32,23

3
13

13,58

40,00

53,58

12

21,89

65,00

86,89

4

16,17

65,00

81,17

5

DESPROPORCIONADA NO
JUSTIFICADA

65,00

EXCLOSA

-

19,75

40,00

59,75

9

QUADRE FINAL SEGONS ORDRE DE PUNTUACIÓ FINAL

1
2
3
4
5

Nº
oferta
5
4
8
11
12

6

6

7
8
9
10
11
12
13

1
7
14
3
2
10
9

IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS
CONSTRUCIIONES FERTRES
OIC PENTA
EXPERT LINE
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS
COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS
LAANTIT
RT NEOGRUP
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA
CYS CONEZTA
CONSPAI
ACTIUTEC GRUP
UNIVERSAL CONTRUCCIONES Y COL.
CONSTRU-ECO PARK

-

13

CIVIL STONE

Posició

Licitador

Oferta econòmica
35,00
28,27
24,94
21,89
16,17

Criteris Puntuació
automàtics
Total
65,00
100,00
65,00
93,27
65,00
89,94
65,00
86,89
65,00
81,17

13,00

65,00

78,00

26,81
10,12
19,75
13,66
8,52
13,58
1,23

50,00
65,00
40,00
46,00
47,00
40,00
31,00

76,81
75,12
59,75
59,66
55,52
53,58
32,23

DESPROPORCIONADA
NO JUSTIFICADA

65,00

EXCLOSA
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5.3

CONCLUSIONS

D’acord amb les dades extretes del quadre anterior, es proposa com a adjudicatària de la present
licitació a l’empresa IBERLAND amb una puntuació total obtinguda de 100 punts.
Barcelona, a 29 de maig de 2020

Oscar Marcos Sans
Cap Àrea de Manteniment de Serveis Tècnics
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ANNEX
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INFORME DE VALORACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS DELS VALORS DESPROPORCIONATS O ANORMALS
DE LES OFERTES RELATIVES A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES D’INTERVENCIÓ DE TAPIAT
A REALITZAR ALS ACCESSOS A DIFERENTS LOCALS D’OCI UBICATS AL MOLL DE MESTRAL DEL PORT
OLÍMPIC DE BARCELONA

OBJECTE
El present informe té com a objecte la valoració de les justificacions presentades pels diferents
licitadors referents als valors susceptibles de ser anormals o desproporcionats de les seves ofertes
relatives a la licitació del contracte de les obres d’intervenció de tapiat a realitzar als accessos a
diferents locals d’oci ubicats al Moll de Mestral del Port Olímpic de Barcelona.

ANTECEDENTS
En base a l’avaluació de les ofertes econòmiques presentades pels diferents licitadors relatives a la
licitació del contracte de les obres d’intervenció de tapiat a realitzar als accessos a diferents locals d’oci
ubicats al Moll de Mestral del Port Olímpic de Barcelona, s’han detectat diferents ofertes que poden
presentar valors anormals segons el següent detall:
Nº
oferta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Licitador
RT NEOGRUP
ACTIUTEC GRUP
CONSPAI
CONSTRUCIIONES FERTRES
IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS
COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA
OIC PENTA
CONSTRU-ECO PARK
UNIVERSAL CONTRUCCIONES Y COL.
EXPERT LINE
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS
CIVIL STONE
CYS CONEZTA
Import de licitació

Import
Ofertat
62.531,49 €
74.364,65 €
71.034,86 €
61.584,12 €
57.228,91 €
71.467,36 €
73.326,16 €
63.741,04 €
79.077,23 €
71.089,06 €
65.710,79 €
69.412,23 €
62.900,00 €
67.095,83 €
79.875,99
€

Baixa
17.344,50 €
5.511,34 €
8.841,13 €
18.291,87 €
22.647,08 €
8.408,63 €
6.549,83 €
16.134,95 €
798,76 €
8.786,93 €
14.165,20 €
10.463,76 €
16.975,99 €
12.780,16 €

21,71%
6,90%
11,07%
22,90%
28,35%
10,53%
8,20%
20,20%
1,00%
11,00%
17,73%
13,10%
21,25%
16,00%

Valor
desproporcionat
SI
NO
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO

Promig de
15,00%
baixes
Limit baixa
20,00%
anormal

D’acord amb l’establert al plec de condicions particulars s’apreciarà que una oferta pot contenir valors
anormals o desproporcionats:
“Quan el seu percentatge de baixa respecte al pressupost de licitació sigui superior a la mitjana
de les baixes en 5 punts percentuals.
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Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és igual i inferior a 5, no seran d’aplicació als criteris
per a apreciar la inclusió de valors anormals o desproporcionats.”
Una vegada s’ha detectat la presència d’ofertes que podien contenir valors que fessin anormal o
desproporcionada l’oferta, es va requerir als diferents licitadors per tal que presentessin la justificació
pertinent de la mateixa en la qual “es precisin les condicions de la mateixa, en particular el que es
refereix, segons correspongui a cada cas, a l’estalvi que permeti el procediment d’execució del
contracte, les solucions tècniques adoptades, les condicions excepcionalment favorables de que
disposi per executar la prestació així com qualsevol altre dada que consideri oportuna, d’acord amb el
que disposa el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.”
Per tant, s’han requerit als diferents licitadors amb valors anormals una justificació dels mateixos. En
el temps de lliurament establert, han presentat justificació totes les empreses requerides NEOGRUP,
FERTRES, IBERLAND, PENTA i CIVISTONE.

VALORACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS
A continuació es presenta quadre resum dels diferents valors anormals sobre els que s’han presentat
justificació per part dels licitadors i que en el present informe es valoraran:

Nº
oferta
1
4
5
8
13

Licitador
RT NEOGRUP
CONSTRUCIIONES FERTRES
IBERLAND INMUEBLES Y REFORMAS
OIC PENTA
CIVIL STONE
Import de licitació

Import
Ofertat
62.531,49 €
61.584,12 €
57.228,91 €
63.741,04 €
62.900,00 €
79.875,99
€

Baixa
17.344,50 €
18.291,87 €
22.647,08 €
16.134,95 €
16.975,99 €

21,71%
22,90%
28,35%
20,20%
21,25%

Valor
desproporcionat
SI
SI
SI
SI
SI

Promig de
15,00%
baixes
Limit baixa
20,00%
anormal

JUSTIFICACIONS PRESENTADES PER NEOGRUP
El licitador NEOGRUP, va presentar a la seva oferta econòmica de serveis un import de 62.531,49€
abans d’IVA representant una baixa del 21,71% tenint en compte que el import de licitació per aquest
concepte és de 79.875,99€ abans d’IVA.
Segons les condicions de la present licitació el límit per apreciar temeritat en aquest concepte queda
establert en un percentatge de baixa del 20,00%. Per tant, l’oferta d’aquest apartat de l’empresa
NEOGRUP amb un 21,71% excedeix àmpliament el límit establert per considerar la concurrència de
possibles ofertes temeràries o desproporcionades.
Anàlisis de la justificació
L’empresa NEOGRUP, presenta en el termini requerit la justificació de la seva oferta econòmica basantse en els següents apartats rellevants:


Tots els treballs oferts es realitzaran amb personal i mitjans propis.
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Es detalla de forma treballada la organització dels treballs en cas de ser adjudicataris. Així un
detall de muntatge de les diferents estructures de tapiat.
Es presenta un desglossament de costos molt detallat dimensionant tant el treball de taller
com en obra així com els materials.

Amb la informació aportada a la justificació, s’assegura la correcta execució dels serveis en el marc dels
requeriments exigits en la licitació, no incorporant, per tant, valors que la facin anormal o
desproporcionada, motiu pel qual es considera que ha de ser ADMESA.
JUSTIFICACIONS PRESENTADES PER FERTRES
El licitador FERTRES, va presentar a la seva oferta econòmica de serveis un import de 61.584,12€ abans
d’IVA representant una baixa del 22,90% tenint en compte que el import de licitació per aquest
concepte és de 79.875,99€ abans d’IVA.
Segons les condicions de la present licitació el límit per apreciar temeritat en aquest concepte queda
establert en un percentatge de baixa del 20,00%. Per tant, l’oferta d’aquest apartat de l’empresa
FERTRES amb un 22,90% excedeix àmpliament el límit establert per considerar la concurrència de
possibles ofertes temeràries o desproporcionades.
Anàlisis de la justificació
L’empresa FERTRES, presenta en el termini requerit la justificació de la seva oferta econòmica basantse en els següents apartats rellevants:


Justificació detallada dels preus, on s’exposen la descomposició de cadascun dels preus que
conformen el projecte en materials, mà d’obra, maquinària, mitjans auxiliars i
subcontractistes.

Amb la informació aportada a la justificació, s’assegura la correcta execució dels serveis en el marc dels
requeriments exigits en la licitació, no incorporant, per tant, valors que la facin anormal o
desproporcionada, motiu pel qual es considera que ha de ser ADMESA.
JUSTIFICACIONS PRESENTADES PER IBERLAND
El licitador IBERLAND, va presentar a la seva oferta econòmica de serveis un import de 57.228,91€
abans d’IVA representant una baixa del 28,35% tenint en compte que el import de licitació per aquest
concepte és de 79.875,99€ abans d’IVA.
Segons les condicions de la present licitació el límit per apreciar temeritat en aquest concepte queda
establert en un percentatge de baixa del 20,00%. Per tant, l’oferta d’aquest apartat de l’empresa
IBERLAND amb un 28,35% excedeix àmpliament el límit establert per considerar la concurrència de
possibles ofertes temeràries o desproporcionades.
Anàlisis de la justificació
L’empresa IBERLAND, presenta en el termini requerit la justificació de la seva oferta econòmica basantse en els següents apartats rellevants:



El licitador aporta un detallat desglossament dels costos del projecte tant directes com
indirectes. Aportant nòmina d’un treballador per justificar el preu hora i assegurant que el
preu ofert és superior.
S’adjunta valoració detallada dels treballs de serralleria que el licitador subcontractarà,
justificant alhora la seva viabilitat.
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Amb la informació aportada a la justificació, s’assegura la correcta execució dels serveis en el marc dels
requeriments exigits en la licitació, no incorporant, per tant, valors que la facin anormal o
desproporcionada, motiu pel qual es considera que ha de ser ADMESA.
JUSTIFICACIONS PRESENTADES PER PENTA
El licitador PENTA, va presentar a la seva oferta econòmica de serveis un import de 63.741,04€ abans
d’IVA representant una baixa del 20,20% tenint en compte que el import de licitació per aquest
concepte és de 79.875,99€ abans d’IVA.
Segons les condicions de la present licitació el límit per apreciar temeritat en aquest concepte queda
establert en un percentatge de baixa del 20,00%. Per tant, l’oferta d’aquest apartat de l’empresa
PENTA amb un 20,20% excedeix àmpliament el límit establert per considerar la concurrència de
possibles ofertes temeràries o desproporcionades.
Anàlisis de la justificació
L’empresa PENTA, presenta en el termini requerit la justificació de la seva oferta econòmica basant-se
en els següents apartats rellevants:



El licitador aporta un detallat desglossament dels costos del projecte tant directes com
indirectes. Justificant els imports de l’oferta referent als treballs que realitzaran mitjançant
recursos propis.
Per als treballs de serralleria, el licitador adjunta valoració detallada dels treballs que
realitzaria una empresa subcontractada, a la valoració adjuntada es considera justificada la
seva viabilitat.

Amb la informació aportada a la justificació, s’assegura la correcta execució dels serveis en el marc dels
requeriments exigits en la licitació, no incorporant, per tant, valors que la facin anormal o
desproporcionada, motiu pel qual es considera que ha de ser ADMESA.
JUSTIFICACIONS PRESENTADES PER CIVIL STONE
El licitador CIVIL STONE, va presentar a la seva oferta econòmica de serveis un import de 62.900,00€
abans d’IVA representant una baixa del 21,25% tenint en compte que el import de licitació per aquest
concepte és de 79.875,99€ abans d’IVA.
Segons les condicions de la present licitació el límit per apreciar temeritat en aquest concepte queda
establert en un percentatge de baixa del 20,00%. Per tant, l’oferta d’aquest apartat de l’empresa CIVIL
STONE amb un 21,25% excedeix àmpliament el límit establert per considerar la concurrència de
possibles ofertes temeràries o desproporcionades.
Anàlisis de la justificació
L’empresa CIVIL STONE, presenta en el termini requerit la justificació de la seva oferta econòmica
basant-se en els següents apartats rellevants:



El licitador presenta una taula comparativa entre els valors dels diferents conceptes del
pressupost del projecte i els valors de la seva oferta.
Per als treballs de serralleria, el licitador adjunta valoració dels treballs que realitzaria una
empresa subcontractada, la valoració presentada únicament presenta dos conceptes sense
justificar.

Amb la informació aportada a la justificació, no s’assegura la correcta execució dels serveis en el marc
dels requeriments exigits en la licitació, incorporant per tant, valors que la fan anormal o
desproporcionada, motiu pel qual es considera que ha de ser EXCLOSA.
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CONCLUSIONS
Per tots els motius exposats aquesta Unitat Tècnica després d’analitzar el contingut de la informació
aportada per les empreses NEOGRUP, FERTRES, IBERLAND, PENTA i CIVIL STONE referent a la
justificació dels diferents valors susceptibles de ser desproporcionats o anormals de les seves ofertes
decideix:



Acceptar la justificació i considerar els valors com no anormals o desproporcionats i per tant
considerar les ofertes de les empreses NEOGRUP, FERTRES, IBERLAND i PENTA com ADMESES.
No acceptar la justificació i considerar els valors com anormals o desproporcionats i per tant
considerar l’oferta de l’empresa CIVIL STONE com EXCLOSA.

Barcelona, a 28 de maig de 2020

Oscar Marcos Sans
Cap Àrea de Manteniment de Serveis Tècnics
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