AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
C.P. 43895 Telf. 977 460 018 – 977 460 547 Fax 977 593 380

INFORME TÈCNIC SOBRE LA JUSTIFICACIÓ DE L’OFERTA AMB
VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS PER L’ADJUDICACIO
DEL CONTRACTE DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL
CARRER LLIRI DE MAR, PRESENTADA PER L’EMPRESA REGIMOVI
S.L.
FETS
1. El 10 de març de 2021, la Mesa de Contractació procedeix a l’obertura digital de les
ofertes presentades..
2. Es presenten 12 ofertes, es pren la base imposable sense IVA a efectes de
determinar si alguna de les ofertes està considerada anormalment baixa d’acord
a l’article 17 del Plec De Clàusules Administratives.

OFERTA
ECONÒMICA

REGIMOVI S.L.
COVAN OBRES PUBLIQUES S.L.
CANALIZACIONES CIVILES S.A.
OBRES VENT I SOL 2010 S.L.
CONTRUCCIONES 3G, S.A
ROMA INFRAESTRUCTURES I SEVEIS SAU
CATALANA D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS S.L.
EXXABER S.L.
JUAN JOSE SANCHEZ LOPEZ SA
TECNOLOGIA DE FIRMES S.A.
OBRES FEBIAL, S.L.
NIXIN CONS, S.L.
MITJA ARITMÉTICA DE LES OFERTES PRESENTADES
IMPORT DE LES OFERTES PRESENTADES INFERIORS EN MÉS
DE 10 UNITATS PERCENTUALS A LA MITJA ARITMETICA

57.450,00 €
57.469,91 €
62.714,31 €
64.500,00 €
69.000,00 €
69.236,51 €
69.398,60 €
69.884,05 €
70.375,59 €
72.880,00 €
72.999,99 €
73.150,50 €
67.421,62 €

60.679,46 €

3. A la vista de les ofertes presentades i dels posteriors càlculs, resulta que l’oferta
de REGIMOVI S.L.. incorre en baixa anormal o desproporcionada, d’acord al
plec de clàusules en el seu apartat 17. “OFERTES ANORMALMENT BAIXES” en
el seu punt 4.
4. D’acord al plec de clàusules en el seu apartat 17, la Mesa de contractació ha
requerit a REGIMOVI S.L. perquè justifiqui l’oferta presentada i desglossi
raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol
altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per
aquest motiu, la Mesa ha requerit les precisions que consideri oportunes sobre la
viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions.
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EMPRESA

AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
C.P. 43895 Telf. 977 460 018 – 977 460 547 Fax 977 593 380

5. El 22 de març de 2021, l’empresa REGIMOVI S.L. presenta documentació per tal
de justificar i precisar l’oferta feta.
INFORMO
Analitzada la documentació justificativa presentada, que consten de base pel
següent informe:
a) L’estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte.
b) Les solucions tècniques adoptades.
c) Les condicions excepcionalment favorables de que disposi per executar la
prestació.
d) El respecte de les disposicions relatives a la protecció de l’ocupació i les
condicions de treball en el lloc on s’hagi de realitzar la prestació.
e) La obtenció d’una ajuda d’Estat.
Es justifica les despeses directes de les unitats d’obra dels diferents capítols del
projecte amb la descomposició dels preus i justificació dels preus unitaris,
s’adjunten els pressupostos dels proveïdors pel subministrament dels materials a
emprar a l’obra així com el pressupost de la subcontractació de l’aglomerat.
L’empresa baixa l’import corresponent a les Despeses Generals i al Benefici
Industrial del 19% al 8,5% de l’import del Pressupost d’Execució Material de
l’obra, despeses generals del 6% i un benefici industrial del 2,5%.
Es justifica que l’empresa esta implantada a la zona disposant oficines,
instal·lacions i base de maquinària a Deltebre, personal propi i maquinaria per
realitzar treballs de l’obra.

Disposen de planta pròpia de reciclatge per a runes situat a Amposta amb codi
de gestor E-813.03 i flota de camions està inscrita al Registre de transportistes
de residus de Catalunya amb codi de Codi transportista T-4276.

CONCLUSIONS
1. Estudiada i analitzada la documentació aportada, es considera que la justificació
presentada per REGIMOVI S.L. es complerta i queda acreditada suficientment.
2. Adjudicar de conformitat amb el que assenyala l’apartat 1 de l’article 150, a favor de la
millor oferta a l’empresa REGIMOVI S.L.
Lo que es posa en coneixement a la Mesa de Contractació constituïda als
efectes oportuns per l’adjudicació del contracte.

L’Ampolla, document signat electrònicament
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Justifica la disposició de mitjans (maquinaria, eines) i personal qualificat per
realitzar totes les partides d'obra, no tenint necessitat de subcontractar cap
partida de les mes significatives.

