CONCfUO 1)1:
SANTIAGO

CON/82/2018

Expediente: Obras de "Mellora do firme nas parroquias de Verdía, Grixoa, A Peregrina,
Sabugueira e Barciela" (POS+ 2017)
Asunto:
Análise documentación xuslificación oferta anormalmente baixa
INFORME TÉCNICO
Obxecfo
Redáctase o presente informe técnico para o análise da documentación achegada por
OBRAS y VIALES DE GALlCIA, S.L. como xustificación da súa oferta económica presentada
no procedemento de contratación das obras de "Mellora do firme nas parroquias de Verdía,
Grixoa, A Peregrina, Sabugueira e Barcie/a", incluídas no POS+ 2017 da Excma.
Deputación Provincial da Coruña, de acordo co seu Prego de Cláusulas Administrativas
Particulares (PCAP) e coa documentación do expediente de referencia CON/82/2018.
Antecedentes

1

Con data 04/03/2019 se informou que a oferta económica de OBRAS Y VIALES DE
GALlCIA, S.L. ató pase en situación de "ofertas anormalmente baixas" nos termos establecidos
na cláusula 15.4.2 do PCAP.
Tamén se determinou as puntuación s dos licitadores presentados segundo os criterios
de valoración previstos no PCAP e a ordenación dos mesmos, sendo as seguintes:
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NOME DO LICITADOR

PUNTUACiÓN
TOTAL

OBRAS Y VIALES DE GALlCIA, S.L.
ALCOMTE GALlCIA, S.L.
ARINES OBRAS y PROYECTOS, S.L.
MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L.
CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.
EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, SA
ECOASFALT, SA
CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS, S.L.
COSMALCA, S.L.
MOVIMIENTO DE ARIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.
ASFALGAL TECNICAS VIARIAS , S.L.
JSTOP OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
OBRAS Y SANEAMIENTOS GALlCIA, S.L.
NEMES 10 ORDOÑEZ, S.A.

100,00
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97,13
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88,22
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Con data 11/03/2019 recibiuse da Sección municipal de Contratación, vía correo
electrónico, a documentación presentada a tal efecto por OBRAS Y VIALES DE GALlCIA, S.L.
para a xustificación da súa oferta económica.
Segundo o sinalado na cláusula 15.4.3 do PCAP, son criterios obxectivos para
apreciar ou non se unha oferta é anormalmente baixa aquelas condicións da oferta que sexan
susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou custos desta:
1. Xustificación dos prezos ofertados
2. Volume de obra
3. Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada
E, en particular, no que se refire aos seguintes valores:
a) O aforro que permita o procede mento ou o método de construción .
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b) As solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que
dispoña para executar as obras.
c) A innovación e orixinalidade das solucións propostas, para executar as obras.
d) O respecto de obrigacións que resulten aplicables en materia ambiental, social ou
laboral e de subcontratación, non sendo xustificables prezos por baixo de mercado o
que incumpran o establecido no artigo 201 da LCSP.
e) A posible obtención dunha axuda do Estado.
Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos, segundo o
previsto na cláusula 15.4.4 do PCAP, deben presentar para xustificar ou non a súa oferta a
seguinte documentación:
1. Xustificación dos prezos ofertados
A. Materiais
A.1 . Compra
• Carta de compromiso dos provedores .
• Prezos unitarios detallados.
A.2. Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de
canteiras, almacén ou similares) : relación detallada dos medios propios con
indicación do seu custo individualizado ou prezo de venda ao público.
B. Maquinaria
B.1. Aluguer e/ou contratación: relación da maquinaria con indicación detallada dos
prezos.
B.2. Medios propios: relación detallada da maquinaria.
C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no
proxecto técnico .
2. Volume de obra
O licitador deberá xustificar a relación existente entre as obras que teña contratadas ou
en execución e os medios persoais e materiais que dispón e determinar como incide esta
relación nos prezos ofertados.
3. Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada
Xustificarase mediante a achega da nómina e boletíns de cotización da Seguridade Social
do persoal laboral fixo e declaración responsable do persoal que adscribirá á obra
obxecto de licitación.
4. Cumprimento de obrigacións salariais
Presentarase declaración e xustificación de cumprimento de obrigacións salariais cos
traballadores derivadas de contratos e convenios colectivos .
5. Relación de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas
Ademais do anterior, de acordo co previsto na cláusula 15.4.4 do PCAP se terán en
conta tamén as seguintes consideracións:
• O órgano de contratación, previo informe dos servizos técnicos e a pro posta da mesa de
contratación, rexeitará as ofertas se comproba que son anormalmente baixas porque
vulneran a normativa sobre subcontratación ou non cumpren as obrigacións aplicables en
materia ambiental, social ou laboral, nacional ou internacional, incluíndo o incumprimento
dos convenios colectivos sectoriais vixentes , en aplicación do establecido no artigo 201 da
LCSP.
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A este respecto, o presente informe técnico no entra a valorar o cumprimento dista
condición xa que o técnico que subscribe non é competente nas materias a considerar.
• Entenderase en todo caso , que a xustificación non explica satisfactoriamente o baixo nivel
dos prezos ou custos propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se
fundamente en hipótese ou prácticas inadecuadas desde un punto de vista técnico ,
xuridico ou económico.
Desc rición das obras licitadas
De acordo co proxecto construtivo (apartados 2 e 3 da memoria) que figura no perfil do
contratante da páxina web oficial do Concello, as obras consisten na renovación do firme de
parte da rede viaria secundaria de titularidade municipal que atópase en balastro ou en regos
asfálticos envellecidos para a súa regularización mediante tratamentos superficiais asfálticos
triplas con regos con gravas miúdas.
Complementariamente se procederá tamén a limpeza dos drenaxes lonxitudinais,
reperfilado de noiros, explanación , rasanteo de caixas e movementos de terras, limpeza e
acondicionamento superficial dos firmes existentes, estendido de bases granulares e tapados
puntuais de fochas.
Análise técnico da xustificación presentada
Preséntase a continuación o análise técnico pormenorizado da documentación
presentada por OBRAS Y VIALES DE GALleIA, S. L. tendo en conta os criterios obxectivos , a
documentación requirida e as consideracións avaliables segundo o establecido nas
cláusulas 15.4.3 e 15.4.4 do PCAP:
• Achega unicamente un documento dunha páxina no que realiza unha serie de
consideracións xerais que carecen totalmente de calquera rigor técnico e non permiten un
mínimo análise para a súa avaliación .
• Non presenta ningunha documentación da requirida na clásula 15.4.4 do PCAP para
apreciar ou non se a súa oferta económica é anormalmente baixa segundo o sinalado na
cláusula 15.4.3 do PCAP.
Conc/usións
A vista do sinalado no presente informe técnico , OBRAS Y VIALES DE GALlCIA, S.L.
non presenta a documentación requirida no PCAP e a súa xustificación carece de rigor técnico ,
polo que se propón á mesa de contratación a desestimación da súa oferta económica por ser
anormalmente baixa.
As puntuacións dos licitadores presentados segundo os criterios de valoración
previstos no PCAP e a ordenación dos mesmos son os determinados no informe técnico de
data 04/03/2019 e que figuran no apartado "Antecedentes" do presente informe técnico .
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Firmado por MIGUEL
FERNÁNDEZ SOLÍS - 09785410Z
el día 11/03/2019 con un
certificado emitido por AC
CAMERFIRMA FOR NATURAL
PERSONS - 2016
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