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INFORME
sobre les ofertes econòmiques presentades al procediment obert per
contractar les obres del Projecte de reparació del paviment amb M.B.C. a
diverses carreteres de la xarxa local de la Diputació de Tarragona, any
2021
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 Reparació del paviment amb M.B.C. a diverses carreteres de la xarxa
local de la Diputació de Tarragona, any 2021, 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 XV 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, 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:
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Import de licitació (iva exclòs):
Pressupost mitjà:

EMPRESA

1.-AUXILIAR DE FIRMES Y CARRETERAS,
SAU
2.-ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, SLU
3.-JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO, SAU
4.-GUEROLA TRANSER, SLU
5.-BECSA, SA
6.-UTE TECNOLOGIA DE FIRMES SA EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU

1.022.114,14
990.476,81

OFERTA
ECONÒMICA
SENSE IVA

UNITATS
PERCENTUALS BAIXA
RESPECTE LA
MITJANA DE LES
OFERTES

1.018.286,93
1.021.585,10
1.011.892,00
890.260,00
1.021.956,85

-2,81%
-3,14%
-2,16%
10,12%
-3,18%

978.880,00

1,17%

L’oferta presentada per l’empresa Guerola Transer, SLU (10,12%) és inferior en
més de deu unitats percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes.
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Atès que no hi ha ofertes que siguin superiors a la mitjana en més de 10 unitats
percentuals, no és procedent efectuar el segon càlcul previst a l’annex XV del
plec de clàusules administratives particulars, per tant, l’oferta presentada per
Guerola Transer, SLU, podria considerar-se anormal o desproporcionada

Signat per: Jaume Vidal González - DNI 39714889F
Càrrec: CAP D'ÀREA DEL SAT
Data: 06-05-2021 15:17:55
Este documento es Copia Auténtica según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser comprobada en la dirección https://egovern.altanet.org/valida/

