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INFORME
sobre les proposicions presentades al procediment obert simplificat
abreujat, de subministrament de pilones flexibles per a les obres de
conservació de carreteres de la Diputació de Tarragona. Exp.
8004330008-2018-000010680
El pressupost màxim de licitació per al contracte és de 23.800,00 € (IVA
exclòs), amb un preu unitari màxim de 34,00 € (IVA exclòs).
Efectuada l'obertura la documentació de les empreses presentades a la
licitació, s'han presentat les següents empreses a la licitació:





Servicios y Seguridad Covadonga, S.L.
Proseñal, S.L.U.
Novalitu, S.L.
Parques y Jardines Fábregas, S.A.U.

Un cop obtingut l'import unitari de l'oferta de cada licitador, és procedent
determinar si hi ha ofertes econòmiques que podrien considerar-se amb
anormalment baixes.
L'annex XII del Plec clàusules administratives d'aquest contracte indica que
segons amb l’article 149, d’ofertes anormalment baixes, de la Llei 9/2017 de
contractes del sector públic, als plecs es preveuen els paràmetres objectius
que han de permetre identificar els casos en què una oferta es considera
anormal. Així doncs en el mateix annex XII es preveu que quan concorrin
quatre o més licitadors, es consideren ofertes amb valors anormals les que
siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les
ofertes presentades, això no obstant si entre elles hi ha ofertes que siguin
superiors a la mitjana en més de deu unitats percentuals, s'efectuarà de nou
un càlcul de la mitjana només amb les ofertes que no estiguin en el supòsit
indicat.
Efectuant un primer càlcul en base al preus unitaris de l'oferta obtinguts, en
resulta el següent:
Preu unitari màxim de licitació:
Pressupost mitjà:

EMPRESA

34,00 €
30,13 €

OFERTA
ECONÒMICA

UNITATS PERCENTUALS
BAIXA RESPECTE A LA
BAIXA DE L'OFERTA
MITJANA DE LES
OFERTES

SERVICIOS Y SEGURIDAD COVADONGA, S.L.

28,74 €

4,61%

15,47

PROSEÑAL, S.L.U

33,98 €

-12,78%

0,06

NOVALITU, S.L.

32,82 €

-8,93%

3,47

PARQUES Y JARDINES FABREGAS, S.A.U.

24,98 €

17,09%

26,53
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L'oferta presentada per PARQUES Y JARDINES FABREGAS, S.A.U
(17,09%), és inferior en més de deu punts percentuals a la mitjana de les
ofertes, això no obstant l'oferta presentada per PROSEÑAL, S.L.U. és
superior en més de deu unitats a l'esmentada mitjana (-12,76%).
Efectuant un segon càlcul en resulta el següent:
Preu unitari màxim de licitació:
Pressupost mitjà:

EMPRESA
SERVICIOS Y SEGURIDAD COVADONGA, S.L.
NOVALITU, S.L.
PARQUES Y JARDINES FABREGAS, S.A.U.

34,00 €
28,85 €
UNITATS PERCENTUALS
BAIXA RESPECTE A LA
BAIXA DE L'OFERTA
MITJANA DE LES
OFERTES
28,74 €
0,37%
15,47
32,82 €
-13,77%
3,47
24,98 €
13,40%
26,53

OFERTA
ECONÒMICA

L'oferta presentada per PARQUES Y JARDINES FABREGAS, S.A.U.
(13,40%) podria considerar-se anormalment baixa atès que segueix essent
inferior en més de deu unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les
ofertes presentades.
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Jaume Vidal González
Cap de l'Àrea del S.A.T.
Tarragona, 15 de gener de 2019
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