INFORME TÈCNIC SOBRE ELS VALORS DESPROPORCIONATS O
ANORMALS RESPECTE EL PREU DE LES OBRES DE RENOVACIÓ DE LA
XARXA D’AIGUA DEL CENTCELLES DE CONSTANTÍ.
En data 1 de març de 2019 es comunica a Sorea, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, S.A.U. que la oferta presentada
conté valors
desproporcionats o anormals respecte al preu.
D’acord amb la punt 17 del plec de clàusules administratives particulars, s’ha
donat audiència per un termini de cinc dies hàbils a comptar des de l’endemà de
la recepció de l’acord, perquè justifiqui adequadament la seva oferta en relació als
criteris que s’assenyalen en l’article 149.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic.
En data 6 de març de 2019, SOREA presenta justificació de la oferta presentada.
Examinada la justificació de l’oferta es considera suficientment justificada:
-

S’aporta oferta de l’obra civil per part de Miquel Tarrida, empresa que té un
contracte marc amb Sorea per a la realització de l’obra civil. L’oferta que
Miquel Tarrida presenta a Sorea coincideix amb el preus de justificació de
l’oferta presentada.

-

S’aporta oferta del subministrament del material per part de l’empresa
Logistium. Els preus dels materials presentats s’ajusten a la justificació de l’
oferta presentada.

-

Sorea exposa que disposa d’una brigada auxiliar de muntadors consolidats
en l’estructura general de l’empresa.

-

S’ha considerat un Benefici Industrial en el Lot 1 d’1,5% i en el Lot 2 d’1%.

-

S’ha considerat unes Despeses Generals en el Lot 1 d’8,75% i en el Lot 2
d’7,45%.
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Per tant,
D’acord amb l’establert amb l’article 149 de la Llei 9/2017 , de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, SOREA justifica suficientment la seva oferta i no es
presumeix inviable l’execució de les obres, pel que proposo a la Mesa que no
sigui exclosa.
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