
CONcmOIU 
SANTIAGO 

Expediente: Servizo para a execución de diversas operacións de roza, /impeza e mantemento de 
marxes e drenaxes de viarios, sendas fluviais e parcelas municipais do término 
municipal de Santiago de Compostela (2018-2020) 

Asunto: 

Obxecto 

Determinación das afer/as económicas anormalmente baixas ou desproporcionadas 
e análise estatístico e histórico dos resultados 

INFORME TÉCNICO 

Redáctase o presente informe técnico en relación a determinación das ofertas 
económicas (sobre nO 3) anormalmente baixas ou desproporcionadas e ao análise estatístico e 
histórico dos resultados do procedemento de contratación do "Servizo para a execución de 
diversas operacións de roza, /impeza e mantemento de marxes e drenaxes de viarios, 
sendas fluviais e parcelas municipais do término municipal de Santiago de Compostela 
(2018-2020)", de acordo co seu Prego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), co seu 
Prego de Prescricións Técnicas Particulares (PPTP) e coa documentación do expediente de 
referencia CON/24/2018. 

Apertura das proposicións económicas ofertadas (sobre n° 3) 

Con data 22/11/2018 celebrouse a reunión da mesa de contratación para a apertura do 
sobre nO 3 dos licitadores non excluídos ata dito momento. 

Efectuada a mesma, as baixas das proposicións económicas (BO) dos licitadores que 
continúan no procede mento foron: 

NDDE 
NOME DO LICITADOR BAIXA 

ORDE 
2 ALCOMTE GALlCIA, S.L. 27,00% 
3 CETA CONTRATAS, S.L. 21 ,00% 
4 EXCAVACIONES H. OTERO, S.L. 22,00% 
5 GESTAL y LOPEZ, S.L. 24,00% 
6 OBRAS Y VIALES DE GALlCIA, S.L. 25,00% 
7 MISTURAS OBRAS E PROXECTOS, SA 24,70% 
8 AUDECA, S.L. 9,39% 
9 VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA 3,94% 

Determinación das ofertas económicas anormalmente baixas ou desproporcionadas 

A determinación das ofertas económicas anormalmente baixas ou desproporcionadas 
realizase mediante o procedemento previsto na cláusula 16 e no epígrafe 16 do anexo O do 
PCAP: 

1. Baixa media das ofertas económicas dos licitadores non excluidos despois da 
apertura das proposicións económicas (BM) ................................................ .. .... .. ...... 19,63% 

2. Límite ofertas económicas anormalmente baixas ou desproporcionadas (BM+5) ...... 24,63% 

Realizada a comparación das ofertas económicas presentada polos licitadores non 
excluídos ata o momento, os seguintes licitadores superan o límite matemático establecido no 
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PCAP (24,63%) para considerar presuntamente que as súas ofertas poidan ser anormais ou 
desproporcionadas: 

• ALCOMTE GALlCIA, S.L. (27,00%) 

• OBRAS Y VIALES DE GALlCIA, S.L. (25,00%) 

• MISTURAS OBRAS E PROXECTOS, SA (24,70%) 

Análise téc nic o das proposicións económicas ofertadas 

A vista do resultado global da apertura das proposicións económicas dos licitadores, na 
mesa de contratación púxose de manifesto a extrema variación das mesmas e a incidencia que 
produce na determinación matemática do limiar establecido no PCAP para a consideración dunha 
oferta como anormal ou desproporcionada. 

Ante dita circunstancia, procédese ao aná lise técnico dos datos da presente licitación e 
de anteriores licitacións de contratos similares. 

Anáfise estatístico das proposicións económicas ofertadas na presente licitación 

Preséntase a continuación o cálculo de diversos parámetros estatisticos correspondentes 
as proposicións económicas ofertadas polos licitadores non excluidos ata o momento: 

N°DE NOME DO LICITADOR BAIXA BO,-BM 1 DII -O" 
ORDE (BOl) (D,) (DO"I) 

2 ALCOMTE GALlCIA, S.L. 27,00% +7,37% -0,97% 
3 CETA CONTRATAS, S.L. 21 ,00% +1 ,37% -6,97% 
4 EXCAVACIONES H. OTERO, S.L. 22,00% +2,37% -5,97% 
5 GESTAL y LOPEZ, S.L. 24,00% +4,37% -3,97% 
6 OBRAS Y VIALES DE GALlCIA, S.L. 25,00% +5,37% -2,97% 
7 MISTURAS OBRAS E PROXECTOS, S.A. 24,70% +5,07% -3,27% 
8 AUDECA, S.L. 9,39% -10,24% +1,90% 
9 VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. 3,94% -15,69% +7,35% 

Parámetro 
Baixa media (BM) 19,63% 
Límite ofertas económicas anormais ou desproporcionadas (BM+5%) 24,63% 

Desviación tlpica ou estándar (0") 8,34% 

En primeiro lugar, analizarase a diferenza (O,) entre a baixa ofertada por cada licitador 
(BO,) con respecto a baixa media (BM) calculada esta segundo a fórmu la prevista no epigrafe 16 
do anexo O do PCAP: 

D,~ BO, - BM 

jo=9 

¿ BO, 
sendo BM ~ -,-,,-,,-2 __ 

8 

Os datos obtidos preséntase na seguinte gráfica, na que asígnase para as baixas 
ofertadas (BO,) o eixe vertical e para as diferenzas respecto a baixa media (O,) o eixe horizontal. 
Desta forma, a baixa media (BM) sitúase no eixe vertical da gráfica. 
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Pode constatarse facilmente que existen dos grupos de licitadores. As baixas dos 
licitadores 8 e 9 sitúanse afastadas da baixa media a esquerda da mesma, supoñendo maior 
custo para o Concello. As baixas do resto dos licitadores sitúanse próximas a baixa media a 
dereita da mesma, supoñendo menor custo para o Concello. 

A menor das diferenzas do primeiro grupo (-10,24%) é superior a maior das diferenzas do 
segundo grupo (+7,37%). 

En segundo lugar procédese ao cálculo da desviación ti pica ou estándar (a) das 
proposicións económicas ofertadas segundo a seguinte fórmula: 

;-9 

I(BO,-BM)' 
a = ;=2 

8 

A desviación típica é unha medida del grado de dispersión dos datos con respecto ao 
valor medio. Canto maior é o seu valor mais dispersos son os datos de referencia. Neste caso 
concreto o seu valor é 8,34%, resultando superior ao limite establecido no PCAP (5%) para a 
consideración dunha oferta económica como anormal ou desproporcionada. 

En terceiro lugar procédese ao cálculo para cada licitador da desviación (Da,) do valor 
absoluto da súa diferenza (O,) sobre a baixa media en relación á desviación típica (a) segundo a 
seguinte fórmula: 

Un valor negativo deste parámetro indica que a desviación da proposición económica do 
licitador é inferior a desviación típica do conxunto das proposicións económicas e un valor positivo 
que a diferenza é superior. A expresión gráfica dos valores obtidos é a seguinte: 
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Pode constatarse novamente que existen dos grupos de licitadores . As baixas dos 
licitadores 8 e 9 sitúan se a dereita da gráfica e o resto a esquerda, formando, ademais liñas de 
regresión distintas o que supón comportamentos estatísticos diferentes para cada grupo 
analizado. 

Resulta evidente, que as proposicións dos licitadores 8 e 9 inducen un nesgo dos datos 
que, en principio, distorsiona o comportamento do mercado e anula o principio de regulación para 
as ofertas económicas anormalmente baixas ou desproporcionadas que intenta minimizar os 
riscos da Administración ante ofertas que podan ser temerarias para o interese público. En cambio 
poden provocar o efecto contrario, que é que a Administración non poda beneficiarse da oferta 
economicamente mais vantaxosa validada pola licitación aberta do contrato. 

Co fin de constatar dita hipótese, efectuase o mesmo análise dos datos sen ter en conta 
as ofertas presentadas polos licitadores 8 e 9, resultando os parámetros estatísticos aplicando as 
seguintes fórmulas : 

cr = 
j=2 

j=7 

¿BOJ 
sendo BM = .!Cj~:::.2 __ 

6 

6 
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N° DE 
NOME DO LICITADOR 

BAIXA BOrBM I D} I-a 
ORDE (BO)) (D)) (Da}) 

2 ALCOMTE GALlCIA, S.L. 27,00% +3,05% +0,88% 
3 CETA CONTRATAS, S.L. 21,00% -2,95% +0,78% 
4 EXCAVACIONES H. OTERO, S.L 22,00% -1,95% -0,22% 
5 GESTAL y LOPEZ, S.L. 24,00% +0,05% -2,12% 
6 OBRAS Y VIALES DE GALlCIA, S.L. 25,00% +1 ,05% -1 ,12% 
7 MISTURAS OBRAS E PROXECTOS, SA 24,70% +0,75% -1,42% 

Parámetro 
Baixa media (BM) 23,95% 
Límite ofertas económicas anormais ou desproporcionadas (BM+5%) 28,95% 

Desviación típica ou estándar (a) 2,17% 

o análise dos datos obtidos resu lta ser o seguinte: 

• Ningunha das proposicións económicas ofertadas atoparíase en situación de baixa anormal 
ou desproporcionada (28,95%). 

• O novo valor da desviación típica (2,17%) é inferior ao anterior (8,34%) o que indica que os 
datos analizados están moito mais agrupados como correspondería a un mercado sen 
distorsión. 

• Ademais este valor é inferior ao límite (5%) establecido no PCAP para a consideracíón dunha 
baixa anormal ou desproporcionada, o que non alteraría o obxectivo desde límite para a 
salvagarda da Administración. 
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Na gráfica das diferenzas sobre a baixa media pode observarse unha distribución mais 
homoxénea e lóxica nun so grupo dos datos ao redor da baixa media, indicando un 
comportamento normal do mercado. 
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De igual forma se observa dito comporta mento na gráfica das desviación s respecto da 
desviación tipica, resultando os datos agrupados nunha única liña de regresión. 

A vista dos datos analizados, pode concluírse como válida a hipótese de que o resultado 
da apertura das proposicións económicas ofertadas queda alterado pola distorsión que provocan 
as ofertas dos licitadores 8 e 9. 

Análise histórico comparado con licitacións anteriores similares 

A presente licitación (CON/24/2018) é continuación de licitacións anteriores nas que se 
ven utilizando o mesmo, salvo pequenas variacións, Prego de Prescricións Técnicas Particulares 
(PPTP) e os mesmos cad ros de prezos, cuxos importes unitarios non foron modificados: 

• Licitación contrato ano 2014 (prorrogado ata 2016): CON/20/2014. 

• Licitación contrato ano 2016 (prorrogado ata 2018): CON/11 /2016. 

• Licitación contrato campaña complementaria 2018 (en execución): CON/32/2018. 

• Licitación contrato 2018-2020 (a presente licitación): CON/24/2018. 

Preséntanse a continuación as proposicións económicas ofertadas en cada licitación así 
como o cálculo dos seus respectivos parámetros estalisticos: 

CONTRATO ANO 2014 CON/20/2014) 'ANO 2016 
N°de Licitador Balxa ~~~: Licitador Balxa orde 

1 OBRAS V VIALES DE GALlCIA, S.L. 32,20% 1 OMTE GALlC 30,00% 
2 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS, U.T,E. 20,00% 2 RINES OBRAS . S. 123,00% 
3 FRANCISCOG MEZ y e A, S.l. 13,30% 3 BRAS V VIALES GALlCIA, S,L 22,50% 
5 EULEN, SA 15,22% 4 :V ~ IA , S.I 20,96% 

5 ~OBRAS MEL~HOR. S. 128,51% 
Baixa ofertada mais alta BOmax 32,20% 
Baixa media (BM) 20,18% Baixa ofertada mais alta BOmax 30,00% 
Baixa ofertada mais baixa BOmln) 13,30% Baixa media BM) 24,99% 
Desviación típica ou estándar a 8,49% Baixa ofertada mais baixa BOmln 20,96% 

Desviación típica ou estándar (a) 4,00% 
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CONTRATO CAMPANA COMPLEMENTARIA 2018 (CON/32J2018 
N°de 

Licitador Baixa 
orde 

1 AR1NES OBRAS y PROYECTOS, S.L. 17,20% 
2 EXCAVACIONES ROBERTO, S.L. 20,25% 
3 ALCOMTE GAlICIA, S.L. 27,00% 
4 OBRAS Y V IALES DE GAlICIA, S.L. 1845% 

5 UTE EULOGIO VI,N.'IL OBRAS y CONSTRUCCIONES. S.A. 
aVISA PAVIMENTOS y OBRAS, S.L.U. 28,05% 

6 GESTAL y L PEZ, S.L. 19,10% 

Baixa ofertada mais alla BOmax 28,05% 
Baixa media BM) 21,68% 
Baixa ofertada mais baixa BOm;n 17,20% 
Desviación tí ica ou estándar (a) 4,65% 

CONTRATO ANO 2018-2020 CON/24/2018) 
N°de 

Licitador Balxa 
orde 

2 AlCOMTE GAlICIA, S.L. 27,00% 
3 CETA CONTRATAS, S.L. 21,00% 
4 EXCAVACIONES H. OTERO, S.L. 22,00% 
5 GESTAL y LO PEZ, S.L. 2400% 

6 OBRAS Y VIALES DE GALlCIA, S.L. 25,00% 

7 MISTURAS OBRAS E PROXECTOS, SA 24,70% 
a AUDECA, S.L. 9,39% 
9 VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A. 3,94% 

Baixa ofertada mais alta BOmax 27,00% 
Baixa media BM) 19,63% 
Balxa ofertada mals balxa BOm1n • 3,94% 
Desviación ti jca ou estándar u 8,34% 

A táboa resume e a correspondente gráfica dos parámetros estatísticos resu ltan ser as 
seguintes: 

CONTRATO BOm" BM BOmln u 

CON/20/2014 32,20% 20,18% 13,30% 8,49% 

CON/11/2016 30,00% 24,99% 20,96% 4,00% 

CON/32/2018 28,05% 21,68% 17,20% 4,65% 

CON/24/2018 27,00% 19,63% 3,94% 8,34% 

35% --------------------------------------------------------------------------.. 
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20% ~~--- .. -- .. 

-+- BOmax 

15% 
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CON/20/2014 CON/ll/2016 CON/32/2018 CON/24/2018 

Analizando os datos históricos poden extraerse as seguintes conclusións: 
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o A baixa máxima, que nos tres primeiros contratos resultou ser a de adxudicación, mostra 
unha tendencia constante a reducirse progresivamente. Esta tendencia é congruente, xa que 
os importes unitarios dos cadros de prezos mantense idénticos en cada contrato e os custos 
respectivos sofren os correspondentes procesos inflacionarios ao alza. Sinalar que este 
parámetro é o único dos analizados que non sufre alteracións inducidas por as baixas de 
menor porcentaxe presentadas en cada contrato. 

o A baixa media, se ben sufre certas oscilacións en función das baixas de menor porcentaxe, 
mantén un tendencia a comportarse como a baixa máxima. 

o A baixa mínima ten un comportamento totalmente errático e dispar o que demostra que as 
alteracións do análise histórico proveñen deste parámetro e dos licitadores que en condicións 
de mercado aberto quedaría fora dos prezos de mercado por ser mais elevados que os 
prezos medios. 

o A desviación típica ou estándar é inferior a baixa mínima en cada contrato anterior, excepto 
no presente contrato que é superior, o que demostra a alta dispersión das proposicións 
económicas ofertadas como xa se indicou no anterior apartado. 

Como conclusión xeral deste análise histórico debe sinalarse que son as baixas de menor 
importe as que alteran e distorsionan o resultado estatístico e que as baixas de maior importe da 
presente licitación son acordes ca resultado de anteriores adxudicacións que foron executadas 
sen incidencia significativa. Ademais a baixa máxima da presente licitación é a menor das baixas 
máximas comparada coas anteriores licitacións. 

Conc/usións 

A vista do sinalado no presente informe técnico, sométese a consideración da mesa de 
contratación as seguintes conclusións: 

o De acordo co establecido na cláusula 16 e no epígrafe 16 do anexo O do PCAP as 
proposicións económicas dos seguintes licitadores superan o límite matemático para 
considerar presuntamente que as mesmas poidan ser anormais ou desproporcionadas: 

- ALCOMTE GALlCIA, S.L 

- OBRAS Y VIALES DE GALlCIA, S.L 

- MISTURAS OBRAS E PROXECTOS, SA 

A tal efecto, a cláusula 16.5 establece o seguinte procedemento: 

"Identificadas as ofertas que se atopan incursas en presunción de anormalidade 
consonte o limiar de referencia establecido no cadro de características do contrato 
(apartado 16 do anexo O deste prego), requirirase á empresa ou empresas licitadoras 
que as presentaran e daráselles un prazo suficiente para que xustifiquen e desagreguen 
de xeito razoado e detallado o baixo nivel dos prezos, dos custos ou de calquera outro 
parámetro considerado anormal na oferta, mediante a presentación da documentación 
necesaria para acreditar a súa viabilidade. 
Entenderase que a xustificación non explica satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos 
ou custos propostos pola licitadora cando sexa incompleta ou se fundamente en 
hipóteses ou prácticas inadecuadas desde o punto de vista técnico, xurídico ou 
económico. " 
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• Do análise estatístico efectuado das proposicións económicas ofertadas poden establecerse 
as seguintes conclusións: 

- As proposicións económicas ofertadas polos licitadores 8 e 9 sitúanse ao alza fora do 
mercado, podendo distorsionar o resultado do procedemento de licitación cun resultado 
económico desfavorable para o interese xeral da Administración. 

No análise técnico da documentación presentada para os criterios de adxudicación 
dependentes dun xuízo de valor, púxose de manifesto para estes licitadores o baixo nivel 
de coñecemento do obxecto do contrato e dos elementos incluídos no mesmo e a moi 
reducida disposición de medios materiais para a execución do contrato, manifestando 
incluso nalgún caso a intención de subcontratar un significativo porcentaxe do contrato en 
caso de ser adxudicatario. 

- Analizado o comportamento das proposicións económicas ofertadas polo resto dos 
licitadores, tendo en conta o antedito, ningún deles estaría en situación de baixa anormal 
ou desproporcionada e o resultado económico da licitación estaría acorde coas regulas de 
libre mercado nun procedemento aberto . 

• Do análise histórico comparado con licitacións anteriores similares poden establecerse as 
seguintes conclusións: 

- A baixa máxima da presente licitación é a menor de todas as baixas máximas analizadas 
de contratos xa executados ou en execución e cuxo desenvolvemento foi normal, incluso o 
Concello aplicou a opción da prórroga prevista no seus respectivos PCAP's. 

- O conxunto das proposicións económicas da presente licitación mantén un 
comportamento lóxico comparado con anteriores licitacións coa excepción das baixas 
ofertadas polos licitadores 8 e 9. 

As conclusións anteditas quedan supeditadas ao análise técnico posterior a efectuar da 
documentación que poidan presentar os licitadores que se atopan en situación de baixa anormal 
ou desproporcionada. 

Santiago de 

O Fnxp.ñp. 

de novembro de 2018 
f'1? 

nifij Q~ municipal, 

m;m~~,{¡j ,ez Solís 
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