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INFORME
sobre les ofertes presentades al procediment obert per contractar les
obres del Projecte de condicionament de la carretera TV-3408 des
d’Amposta a Sant Carles de la Ràpita, 1a fase Tram PK 0+700 a TV-3406

Efectuada l'obertura del sobre 3 (criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica) de les ofertes presentades al procediment obert per contractar les
obres de Condicionament de la carretera TV-3408 des d’Amposta a Sant
Carles de la Ràpita, 1a fase Tram PK 0+700 a TV-3406, és procedent, abans
d'efectuar la seva valoració, determinar si hi ha ofertes amb valors anormals o
desproporcionats.
De conformitat amb l’apartat 2.2.10. Ofertes amb valors anormalment baixos
del plec de clàusules administratives particulars, per poder-ho determinar cal
aplicar allò previst a l’annex XI del mateix plec. Així doncs, en els paràmetres
previstos en l’esmentat annex per determinar el caràcter anormalment baix de
les ofertes en el seu conjunt, quan concorrin quatre o més licitadors,
s’especifica que es podran considerar ofertes econòmiques anormals o
desproporcionades les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
la mitjana aritmètica de les ofertes presentades, no obstant, si entre elles hi ha
ofertes que siguin superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, es
procedirà al càlcul d’una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin
en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les restants ofertes és inferior a
tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
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En un primer càlcul de les ofertes en resulta el següent:
Pressupost base de licitació:
Pressupost mitjà:
Termini d'execució

EMPRESA

1.- TECNOLOGIA DE FIRMES, SA
2.- UTE TRANSMABER - EIFFAGE
3.-UTE BECSA - SERVIDEL
4.- UTE ACSA - AFICSA
6.- BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU

2.245.835,31
1.903.430,54
12 mesos

OFERTA
ECONÒMICA
SENSE IVA

2.148.880,00
1.688.194,40
1.915.688,31
1.913.147,93
1.851.242,05

UNITATS
PERCENTUALS
BAIXA RESPECTE LA
MITJANA DE LES
OFERTES
-12,90%
11,31%
-0,64%
-0,51%
2,74%
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L’oferta presentada per l’empresa UTE Transmaber–Eiffage (11,31%) és
inferior en més de deu unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes,
no obstant l’oferta presentada per l’empresa Tecnologia de Firmes, SA
(-12,90%), és superior en més de deu unitats percentuals a l’esmentada
mitjana aritmètica de les ofertes.
En un segon càlcul de les ofertes en resulta el següent

OFERTA
ECONÒMICA
SENSE IVA

EMPRESA

2.- UTE TRANSMABER - EIFFAGE
3.-UTE BECSA - SERVIDEL
4.- UTE ACSA - AFICSA
6.- BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU

UNITATS
PERCENTUALS
BAIXA RESPECTE LA
MITJANA DE LES
OFERTES

1.688.194,40
1.915.688,31
1.913.147,93
1.851.242,05

8,35%
-4,00%
-3,86%
-0,50%

En aplicació dels paràmetres previstos al Plec de clàusules administratives
particulars per determinar el caràcter el caràcter anormalment baix de les
ofertes, no n’hi ha cap que pugui considerar anormal o desproporcionada.
Per tant, es valoren les ofertes d’acord amb els criteris previstos a l’Annex XI
“Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica”, apartat Criteris de
valoració, del plec de clàusules administratives particulars que regeix per a
aquest contracte.
La puntuació obtinguda ha estat la següent:
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EQUIP

EMPRESA

1.- TECNOLOGIA DE FIRMES, SA
2.- UTE TRANSMABER - EIFFAGE
3.-UTE BECSA - SERVIDEL
4.- UTE ACSA - AFICSA
6.- BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU

OFERTA
ECONÒMICA
SENSE IVA

2.148.880,00
1.688.194,40
1.915.688,31
1.913.147,93
1.851.242,05

BAIXA DE
L'OFERTA

4,32
24,83
14,70
14,81
17,57

OFERTA
ECONÒMICA
0-20

3,48
20,00
11,84
11,93
14,15

TÈCNIC

TOTAL

PLENA

VIABILITAT
DE L'OBRA
0-5

0-5
5,00
5,00
5,00
5,00
3,75

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

13,48
30,00
21,84
21,93
22,90

DEDICACIÓ

Conclusió:
Es proposa adjudicar el contracte de les obres de Condicionament de la
carretera TV-3408 des d’Amposta a Sant Carles de la Ràpita, 1a fase Tram PK
0+700 a TV-3406, a l’empresa Ute Transmaber – Eiffage, per haver obtingut la
major puntuació dels criteris de valoració (30 punts).

Jaume Vidal González
Cap de l’Àrea del Servei
d'Assistència al Territori
Tarragona, 14 de setembre de 2018
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