INFORME TÈCNIC.
ASSUMP
PTE: Justifficació de la baixa anormal o desproporccionada pre
esentades per dos
licitadors en el marcc del proced
diment per la
a licitació contracte de
e servei de m
mantenimen
nt de les
instal·laciions tèrmiqu
ues dels eq
quipaments municipals de Sant Qu
uirze del Va
allès.
Antecedents
1. Vist el
e procedim
ment de co
ontractació del servei de mante
eniment de
e les insta
al·lacions
tèrmiq
ques dels equipaments
e
s municipals.
2. Efectuada l’oberrtura de less ofertes, i d’acord am
mb els crite
eris de pun
ntuació prev
vistos al
plec, hi ha dos ofertes
o
que
e han resulttat qualifica
ades provisiionalment ccom a teme
eràries o
desprroporcionad
des.
3. Les ofertes
o
que han rebut aquesta
a
qua
alificació han estat:
•
•

CATALANA DE CLIMA
INSYTE INSTALACIONES

am
mb una baixxa del 31,00
0%
amb una baixa
a del 40,00 %

La temeritat o baixa anormal ha
a estat apre
eciada amb una baixa superior
s
al 3
30,75 %.

Fonamen
nts de drett
D’acord amb
a
el que estableix el
e Reial Deccret Legisla
atiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Reffós de la Lle
ei de Contra
actes del Se
ector Públicc.
Plecs reg
guladors del contracte (PCAP I PP
PT).
a
el que
e estableix l’article 23.4
4 de la Llei 7/1985, de
e 2 d’abril, Reguladora de les
D’acord amb
Bases de
e Règim Loccal, en la re
edacció don
nada per la Llei 57/2003, de 16 de
e desembre, l’article
43 del RD
D 2568/198
86, de 26 de novembre; els articles 53.1 i 56 del Decre
et legislatiu 2/2003,
de 28 d’a
abril, pel qua
al s’aprova el text refóss de la llei Municipal
M
i de
d Règim lo
ocal de Cata
alunya.

Fets
ació 1. CAT
TALANA DE
E CLIMA
Justifica
1. En da
ata 21 de ju
uliol de 2016
6, l’empresa
a CATALAN
NA DE CLIM
MA, a reque
eriment de la
l mesa,
ha pre
esentat justtificació de la presump
pta temeritatt.
e la baixa anormal
a
o desproporcio
onada presentada per l’empresa ha estat
2. La jusstificació de
la seg
güent:
•

Declaració de què la
a rebaixa de
e les despe
eses genera
als es assum
mible pels següents
s
motius:
e lliure de càrregues
c
i amortitzade
a
es tota la se
eva infraesttructura i
o L’’empresa te
ve
ehicles, i less eines i less seves dep
pendències son de la p
propietat del grup.
o La
a situació financera
f
de
e l’empresa
a és totalme
ent solvent i sanejada
a, per no
diisposar de cap
c pòlissa de crèdit.
1

o
o

L’ ubicació de l’empresa està a molt poca distància del municipi, això
suposa una reducció dels costos i temps de desplaçaments.
La realització de serveis similars en d’altres organismes i dependències
públiques que permeten optimitzar el servei objecte de licitació.

3. Es calcula l’import de temeritat a justificar:
Baixa
presentada
31,00%

Import oferta

Temeritat (%)

Diferència (%)

Import a justificar

17.612,25 €

30,75

0,25

44,03 €

L’article 152.3 i 4 de la Llei de contractes (TRCSP) estableix el procediment que cal seguir
quan s’aprecia una baixa anormal, d’acord amb allò previst als plecs.
“3.Quan s’identifiqui una proposició que pugui ser considerada desproporcionada o anormal,
s’ha de donar audiència al licitador que l’hagi presentat perquè justifiqui la valoració de l’oferta
i en precisi les condicions, en particular pel que fa a l’estalvi que permeti el procediment
d’execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment
favorables de què disposi per executar la prestació, l’originalitat de les prestacions
proposades, el respecte de les disposicions relatives a la protecció de l’ocupació i les
condicions de treball vigents al lloc en què s’hagi de realitzar la prestació, o la possible
obtenció d’una ajuda d’Estat.
En el procediment s’ha de sol·licitar l’assessorament tècnic del servei corresponent.
Si l’oferta és anormalment baixa perquè el licitador ha obtingut una ajuda d’Estat, només
es pot rebutjar la proposició per aquesta única causa si aquell no pot acreditar que tal ajuda
s’ha concedit sense contravenir a les disposicions comunitàries en matèria d’ajudes
públiques. L’òrgan de contractació que rebutgi una oferta per aquesta raó n’ha d’informar la
Comissió Europea, quan el procediment d’adjudicació es refereixi a un contracte subjecte a
regulació harmonitzada.
4.Si l’òrgan de contractació, tenint en compte la justificació efectuada pel licitador i els
informes esmentats a l’apartat anterior, estima que l’oferta no pot ser complerta com a
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, l’ha d’excloure de la
classificació i acordar l’adjudicació a favor de la proposició econòmicament més avantatjosa,
d’acord amb l’ordre en què hagin estat classificades de conformitat amb el que assenyala
l’apartat 1 de l’article anterior.”

Tal i com s’ha explicat anteriorment, el document aportat presenta algunes de les
justificacions que es poden considerar com a condicions excepcionalment favorables segons
allò previst a l’article 152 del TRLCSP, atès a que l’import a justificar és de 44,03€ s’entén que
no cal presentar una justificació econòmica detallada, ja que es considera que els motius
presentats poden justificar que l’oferta sigui més avantatjosa per una rebaixa de les despeses
generals del contracte. En aquest sentit si es fa el següent càlcul, es pot veure que el
percentatge de descompte en relació al total de despesa és només de 1,31%.

Baixa
presentada

Import oferta

31,00%

17.612,25 €

DG+ BI (estimat
segons estructura Import a justificar
plec)
3.346,33 €
44,03 €

% import
justificar/DG+BI
1,31%
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Conclusions
A criteri dels
d
tècnicss que subsscriuen s’en
ntén que SII es pot accceptar l’ofe
erta presenttada per
CATALAN
NA DE CLIM
MA, atenen
nt a les conssideracions més amunt assenyala
ades.

Justifica
ació 2. INSY
YTE INSTA
ALACIONES
S
1. En da
ata 22 de juliol de 2016, l’empre
esa INSYTE
E INSTALACIONES, a requerime
ent de la
mesa
a, ha presen
ntat justifica
ació de la prresumpta te
emeritat.
ustificació de la baixa anorma
al o desp
proporcionad
da presenttada per INSYTE
2. La ju
INSTA
ALACIONE
ES ha estat la següent:
•

Declaració de que l’e
empresa ob
bté grans de
escomptes de fabrican
nts de material.

•

espeses que
e han tingutt en compte
e en la realització de l’o
oferta:
Declaració de les de
m d’obra
Cost mà
Despllaçaments
Beneffici industria
al

11.300,10
0€
3.096,00
0€
918,90
0€

A)
Total (sense IVA

15.315,00
0€

n les despesses estable
ertes a l’artic
cle 3.3 del plec
p
de clàu
usules tècniiques en
3. No ess justifiquen
relació a la seg
güent desccripció: “En les opera
acions de mantenimen
m
nt estarà inclòs el
materrial, producctes i mà d’obra”, aixxí com d’a
altres despe
eses com és el costt de les
inspe
eccions regllamentàriess que s’han
n d’encarregar a una Entitat d’In
nspecció i Control
C
i
que van
v a càrrecc del contractista.

d la Llei de contracte
e (TRCSP) estableix el
e procedim
ment que ca
al seguir
L’article 152.3 i 4 de
precia una baixa
b
anorm
mal, d’acord
d amb allò previst
p
als plecs.
p
quan s’ap
“3.Quan s’identifiquii una propo
osició que pugui
p
ser co
onsiderada desproporccionada o anormal,
a
s’ha de donar
d
audiència al licita
ador que l’h
hagi presenttat perquè justifiqui
j
la vvaloració de
e l’oferta
i en preccisi les con
ndicions, en
n particularr pel que fa
a a l’estalvvi que perm
meti el proc
cediment
d’execució del contrracte, les so
olucions tèccniques ado
optades i le
es condicion
ns excepcio
onalment
favorable
es de què
è disposi per
p
executtar la pres
stació, l’orriginalitat d
de les prestacions
proposad
des, el resp
specte de les
l
disposiicions relatiives a la protecció
p
d
de l’ocupac
ció i les
condicion
ns de treba
all vigents al lloc en què s’hagii de realitza
ar la presta
ació, o la possible
obtenció d’una ajuda
a d’Estat.
En el procedimen
nt s’ha de sol·licitar
s
l’asssessorame
ent tècnic del
d servei co
orresponentt.

Si l’offerta és ano
ormalment baixa perqu
uè el licitad
dor ha obtin
ngut una aju
uda d’Estatt, només
es pot re
ebutjar la prroposició pe
er aquesta única caus
sa si aquell no pot acre
editar que tal
t ajuda
s’ha con
ncedit sensse contravvenir a less disposicio
ons comun
nitàries en matèria d’ajudes
públiquess. L’òrgan de
d contracttació que re
ebutgi una oferta
o
per aquesta
a
raó
ó n’ha d’info
formar la
3

Comissió Europea, quan el procediment d’adjudicació es refereixi a un contracte subjecte a
regulació harmonitzada.
4.Si l’òrgan de contractació, tenint en compte la justificació efectuada pel licitador i els
informes esmentats a l’apartat anterior, estima que l’oferta no pot ser complerta com a
conseqüència de la inclusió de valors anormals o desproporcionats, l’ha d’excloure de la
classificació i acordar l’adjudicació a favor de la proposició econòmicament més avantatjosa,
d’acord amb l’ordre en què hagin estat classificades de conformitat amb el que assenyala
l’apartat 1 de l’article anterior.

Tal i com s’ha explicat anteriorment, la justificació econòmica de l’oferta no presenta
comptabilitzades despeses tant bàsiques com són les despeses generals i partides de
materials i equips, que no es poden entendre incloses en les despeses de mà d’obra o de
desplaçaments descrites a la justificació. Per això no es considera justificada que l’oferta
sigui més avantatjosa en els termes de l’article 152.3 de la TRCSP atenent a que es
considera que manquen despeses en el càlcul del contracte.

Conclusions
A criteri dels tècnics que subscriuen s’entén que NO es pot acceptar l’oferta presentada per
INSYTE INSTALACIONS, atenent a les consideracions més amunt assenyalades i que la
mateixa presenta valors anormals d’acord amb el PCAP.

Sant Quirze del Vallès, 25 de juliol de 2016.
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Pública, Mobilitat i Serveis
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