RESULTAT OBERTURA I REQUERIMENT
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE L’OBRA
““ARRANJAMENT DEL GR92” A EXECUTAR ALS TERMES MUNICIPALS DE
L’AMETLLA DE MAR, L’AMPOLLA I EL PERELLÓ
A les 9.30 del dia 3 de setembre de 2015 s’ha reunit la Mesa de contractació per tal de
procedir a l’obertura de les ofertes presentades per les empreses licitadores en el
CONTRACTE ADMINISTRATIU DE L’OBRA “ARRANJAMENT DEL GR92” A EXECUTAR
ALS TERMES MUNICIPALS DE L’AMETLLA DE MAR, L’AMPOLLA I EL PERELLÓ
En relació a la documentació administrativa es produeix el següent requeriment
Empresa licitadora: Infrastructures de Muntanya, SL
Requeriment. Manca de signatura de la Declaració responsable
Termini d’esmena: 10.00 hores del dia 9 de setembre de 2015
La manca d’esmena produirà l’exclusió del procediment
RESULTAT DE L’OBERTURA DE PROPOSTES
Les ofertes presentades són:

EMPRESA
Covan Obres Públiques SL

TERMINI
GARANTIA
OBRES

TERMINI
EXECUCIÓ

TERMINI
INICI

OFERTA

10

14

1

67.056,00

Vent i Sol 2010

10

30

1

80.981,01

Obres i Serveis Curto, SL

10

16

1

68.595,99

Regimovi, SL

10

16

1

80.900,00

Exxaber SL

10

25

1

73.782,70

Bioma

10

25

1

58.690,08

ALSO Casals

2

30

1

84.580,16

Servidel SLU

10

9

1

69.070,00

Arico Forest, SL

10

35

1

76.392,09

Edifisa Enter SL

10

25

1

78.000,00

Natur Grup

10

1

1

66.820,74

Moix, Serveis i Obres, SL

10

30

5

71.623,20

Solutioma, SL

10

25

1

71.893,13

1

20

2

71.344,11

Jimaran Empresa Constructora

10

30

1

82.140,20

SEMAC

10

15

1

70.856,93

Infraestructures de Muntanya

10

25

1

70.433,97

Connatura

10

23

1

69.900,00

GICSA

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. “
L’article 152.2 del TRLCSP disposa:
Cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de valoración, podrá
expresarse en los pliegos los parámetros objetivos en función de los cuales se apreciará,
en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión
de valores anormales o desproporcionados. Si el precio ofertado es uno de los criterios
objetivos que han de servir de base para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los
límites que permitan apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como
consecuencia de ofertas desproporcionadas o anormales

L’article 85 del RGLCAP 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.

La clàusula 14a. del plec que regeix la contractació disposa que els criteris a tenir en
compte a l’hora de considerar quina és la proposició econòmicament més avantatjosa
seran els que tot seguit s'indiquen
CRITERI
Major termini de garantia de les obres (expressat en anys)
Oferta econòmica
Menor termini d’execució de l’obra (expressat en dies)
Menor termini d’inici de les obres a comptar des de la signatura del contracte (expressat
en dies)
A la vista de les ofertes presentades, la Mesa de contractació ha conclòs

Primer. L’oferta presentada per l’empresa BIOMA es podria considerar amb valor anormal
o desproporcionat respecte el criteri OFERTA ECONÒMICA
Segon: La mitjana dels dies ofertats per a l’execució de les obres és de 22 dies. Aplicant les
disposicions de l’article 85 del RGCAP, es podria considera que les ofertes que presenten
dies d’execució per sota dels 19 dies poden considerar-se anormals i davant el dubte
raonable d’execució, la Mesa considera necessari que les empreses que seguidament es
detallen justifiquin les condicions d’execució de l’obra en el termini ofertat, la seva
planificació i viabilitat, i en particular les solucions tècniques adoptades i les condicions
excepcionalment favorables de què disposin 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, tot en relació
al termini ofertat per a l’execució de l’obra.
Empreses requerides
Covan Obres Públiques SL: 14 dies
Obres i Serveis Curto, SL: 16 dies
Regimovi, SL: 16 dies
Servidel, SL: 9 dies
Natur Grup: 1 dia
Grup SEMA: 15 dies

Atenent al plec de clàusules i a la normativa invocada
ES REQUEREIX:
1. A l’empresa BIOMA per tal que, respecte l’oferta econòmica, justifiqui la valoració de
l’oferta i en precisin 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 disposin 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.
2. A les empreses
Covan Obres Públiques SL
Obres i Serveis Curto, SL
Regimovi, SL
Servidel, SL
Natur Grup
Grup SEMA
Per tal que justifiquin les condicions d’execució de l’obra en el termini ofertat, la seva
planificació i viabilitat, i en particular les solucions tècniques adoptades i les condicions
excepcionalment favorables de què disposin 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, tot en relació
al termini ofertat per a l’execució de l’obra
S’atorga un termini d’audiència fins les 10.00 hores del dia 9 de setembre de 2015 per tal
que a través del correu electrònic presentin a l’adreça secretaria@baixebre.cat la
documentació que acrediti la justificació requerida.
El secretari de la Mesa
Jaume Estupinyà Mayor
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