CONTRACTE ADMINISTRATIU DE L’OBRA MILLORA DE LA MOBILITAT I
ACCESIBILITAT DE LA VIA VERDA DE LA TERRA ALTA

INFORME DE RESULTAT
DESPROPORCIONADA

D’OFERTES

I

REQUERIMENT

PER

BAIXA

A les 13.00 del dia 17 de març de 2015 s’ha reunit la Mesa de contractació per tal de
procedir a l’obertura de les ofertes econòmiques presentades per les empreses
licitadores en el PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I PARTICULARS
REGULADORES DEL PROCEDIMENT OBERT, AMB TRÀMITACIÓ ORDINÀRIA
UN ÚNIC CRITERI D'ADJUDICACIÓ, DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE
L’OBRA MILLORA DE LA MOBILITAT I ACCESIBILITAT DE LA VIA VERDA DE LA
TERRA ALTA

Les ofertes econòmiques, sense IVA, són:
Nom de l'empresa

Import

IVA

Import de l'oferta

GRUPO SEMAC SL
EXCAVACIONES MARZA SL

92.988,25
75.922,82

19.527,53
15.943,79

112.515,78
91.866,61

CONSIVIA SL
SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS SL
REGIMOVI SL
OLEGARIO ESTRADA SL
OBRES I SERVEIS CURTO SL
EDIFISIA
PORT NARBONNE SL

57.024,60

11.975,17
16.210,18
17.325,00
17.436,67
16.565,64
15.480,96
18.960,74

68.999,77
93.401,51
99.825,00
100.468,43
95.449,64
89.199,84
109.250,00

MITJANA

79.061,21

77.191,33
82.500,00
83.031,76
78.884,00
73.718,88
90.289,26

La clàusula 15. del plec administratiu que regeix la contractació disposa:
“En funció del que preveu l’article 152 del TRLCSP i als efectes d’apreciar, si és el cas,
que les ofertes es consideren, en principi, desproporcionades o anormals, s’aplicarà
l’art. 85 del RGLCAP. “
Aquest article disposa:
Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se
encuentren en los siguientes supuestos:
4. Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si
entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades
porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se

encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

A la vista de les ofertes s’ha conclòs que la presentada per l’empresa CONSIVIA, SL es
podia considerar oferta amb valor anormal o desproporcionat.
Atenent al plec de clàusules i a la normativa invocada
ES REQUEREIX a l’empresa CONSIVIA, SL per tal que justifiqui la valoració de l’oferta i en
precisi les condicions, en particular pel que fa a l’estalvi que permeti el procediment
d’execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions
excepcionalment favorables de què disposi per executar la prestació, l’originalitat de les
prestacions proposades, el respecte de les disposicions relatives a la protecció de l’ocupació
i les condicions de treball vigents al lloc en què s’hagi de realitzar la prestació, o la possible
obtenció d’una ajuda d’Estat.
S’atorga un termini d’audiència fins les 14.00 hores del dia 26 de març de 2015per tal que,
personalment o a través del correu electrònic presenti a la seu del Consell Comarcal del
Baix Ebre o a l’adreça secretaria@baixebre.cat la documentació que acrediti la justificació
requerida.
El secretari de la Mesa

Francesc Folqué Alcoverro
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