Adreçat a:

Òrgan de Contractació del procediment de licitació del contracte del subministrament i
muntatge millores del risc d’incendi a la planta de compostatge de la Garrotxa (EXP
X2021000753)
Assumpte: Valoració justificació oferta anormalment baixa

Antecedents
En data 16 de febrer de 2022, el Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa, va aprovar
l’expedient de contractació del servei subministrament i instal·lació d’elements i sistemes d’extinció
d’incendis a la planta de compostatge de la Garrotxa, mitjançant procediment obert simplificat abreujat. El
termini de presentació d’ofertes finalitzava el dia 03.03.2022 a les 23:59.
En data 8 de març de 2022, es procedeix a la valoració dels sobres únics presentats. Es van presentar 2
empreses per lot.
En data 8 de març de 2022, es requereix (S2022001345) a l’empresa POINT FIRE SL, amb NIF
B65663619, la justificació i desglossament de forma raonada, del preu del LOT 1 i LOT 2, en virtut de
l’article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), i pel que fa els
següents punts:
a) L’estalvi que permeti el procediment de fabricació o els serveis prestats.
b) Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què disposi per
subministrar els productes o prestar els serveis.
c) La innovació i originalitat de les solucions proposades, per subministrar els productes o prestar
els serveis.
d) El respecte d’obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, i de
subcontractació, i no són justificables preus per sota de mercat o que incompleixin el que estableix
l’article 201.
e) O la possible obtenció d’una ajuda d’Estat
En data 10 de març de 2022, l’empresa POINT FIRE SL, presenta (E2022001651) la documentació
requerida per la justificació de preus.
Informo
Segons la documentació presentada per l’empresa, aquesta manifesta que aporta els costos de la
instal·lació dels dos lots i la seva mà d’obra, on expressa que els costos del personal estant sobre conveni.
A més, també adjunta pressupost dels elements més significatius (entre ells el cilindres), dos certificats de
bona execució d’obres similars, i esmenta que només treballa en primeres marques del sector de protecció
contra incendis.
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Tot això i pel que fa al lot 1, no s’observa la justificació per la construcció del nou magatzem, valorat i
posat de manifest en el plec de condicions que regulen el contacte en 4.650,00€ (sense IVA). En aquests
sentit es considera que la justificació no dona resposta a la totalitat de la millora a adjudicar.
Respecte al lot 2, tot i que l’empresa manifesta que presenta els costos de la instal·lació detellant tot el
material, de la comparativa entre el material definit en el plec tècnic i el manifestat per l’empresa, hi a una
seria d’elements que es troben a faltar, tot i que poden estar inclosos en altres partides presentades. En la
justificació es defineix la central d’extinció així com el material. En tot, és responsabilitat de l’empresa
incloure tot el material requerit en el plec per al correcte funcionament de la instal·lació.
Conclusions
A partir de la sol·licitud per part del Consell Comarcal de la Garrotxa a l’empresa POINT FIRE SL, per a la
justificació i desglossament de forma raonada, del preu ofertat pel LOT 1 i LOT 2, i de la valoració de la
documentació aportada per l’establiment es proposa:
-

Lot 1: no donar continuïtat al procediment de contractació del servei de subministrament i muntatge
de millores del risc d’incendi a la planta de compostatge de la Garrotxa, pel fet de no haver justificat
la construcció del magatzem.
Davant d’aquesta situació es proposa adjudicar la millora a la segona oferta més ben valorada, en
aquest cas a favor d’AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, SAU.

-

Lot 2: donar continuïtat al procediment de contractació del servei de subministrament i muntatge de
millores del risc d’incendi a la planta de compostatge de la Garrotxa a favor de POINT FIRE SL, qui
tindrà la obligació de prestar el servei contractat d’acord amb el plec de clàusules que regulen el
contracte.

Olot, la Garrotxa, a la data de la signatura electrònica
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