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INFORME
sobre les ofertes presentades al procediment obert per contractar les
obres del Projecte de millores de seguretat i drenatge a la carretera TV3223, de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta

Efectuada l'obertura del sobre dels criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica de les ofertes presentades al procediment obert per contractar les
obres del Projecte de millores de seguretat i drenatge a la carretera TV-3223,
de la Torre de Fontaubella a Pradell de la Teixeta, s’informa el següent:
De conformitat amb els paràmetres previstos en el plec de clàusules
administratives particulars que regeix per a aquest contracte, per tal determinar
el caràcter anormalment baix de l’oferta en el seu conjunt, quan concorrin
quatre o més licitadors, 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.
En un primer càlcul de les ofertes en resulta el següent:

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent
adreçahttps://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=3c3a0496-6bc9-4d79-a639-ca6aa5fcf651

Import de licitació (IVA exclòs)
Pressupost mitjà:
Termini d'execució

EMPRESA

1.-M I J GRUAS, SA
2.-ARNÓ INRAESTRUCTURAS, SLU
3.-ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU
4.-TECNOLOGIA DE FIRMES, SA
5.-ROMÀ INFRAESTRUCTURAS I SERVEIS, SAU
6.-ACSA OBRAS
7.-SERVIDEL, SLU
8.-UTE TRANSMABER, SL - EIFFAGE INFRESTRUCTURAS, SA

1.521.241,39
1.330.562,93
11 mesos

OFERTA
ECONÒMICA
SENSE IVA

1.388.132,77
1.282.710,74
1.383.131,60
1.228.880,00
1.297.010,41
1.339.071,27
1.503.976,93
1.221.589,74

UNITATS
PERCENTUALS
BAIXA RESPECTE
LA MITJANA DE
LES OFERTES

BAIXA DE
L'OFERTA

-4,33%
3,60%
-3,95%
7,64%
2,52%
-0,64%
-13,03%
8,19%

8,75
15,68
9,08
19,22
14,74
11,98
1,13
19,70

No hi ha cap oferta que pugui considerar-se anormal o desproporcionada, per
tant és procedent valorar els criteris d’adjudicació avaluables de forma
automàtica, previstos en el Plec de clàusules administratives particulars .
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Es proposa adjudicar el contracte de les obres de Millores de seguretat i
drenatge a la carretera TV-3223, de la Torre de Fontaubella a Pradell de la
Teixeta,
a
l’empresa
UTE
TRANSMABER,
SL
–
EIFFAGE
INRAESTRUCTURAS, SA, 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, 12 de febrer de 2019
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