
CONULLO DE 
SANTIAGO 

Expediente: Obras de "Ampliación da plataforma do viario entre Cañoteira e Outeiro de 
Marrozos (1 a fase)" (PAS-2015) 

Asunto: Ordenación das ofertas económicas segundo factor prezo e determinación das 
ofertas con valores anormais ou desproporcionados 

INFORME TÉCNICO 

Obxecfo 

Redáctase o presente informe técnico para a ordenación das ofertas economlcas 
(sobre C) segundo o criterio de valoración factor prezo (cláusula 9) e para a determinación das 
ofertas con valores anormais ou desproporcionados (cláusula 15.3) do procedemento de 
contratación das obras de "Ampliación da plataforma do viario entre Cañoteira e Outeiro 
de Marrazos (1 a fase)", incluidas no PAS-2015 da Excma. Deputación Provincial da Coruña, 
de acordo co seu Prego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) e coa 
documentación do expediente de referencia CON/50/2016. 

Apertura sobre e 
Con anterioridade, e despois de revisar a documentación do sobre A presentado polos 

licitadores, todos eles foran admitidos. 

Con data 13/06/2017 celebro use a reunión da mesa de contratación para a apertura 
do sobre C dos licitadores non excluidos ata dito momento. Efectuada a mesma, non se 
detectaron incidencias que apuntar. En consecuencia, as ofertas económicas dos licitadores 
que continúan no procedemento foron: 

~~g~ NOME DO LICITADOR (s:~¡~~.) BAIXA VINCULADAS 

1 1 NEXIA UCTURAS, S.L.U. 1256.531,51 € 18,54% 

'-=t=2~0~BRA~S~Y'~ V'~II'ALLE~S; C~:E~RNttE" Sf;··Q¡j:Lill~fIT'iTII~[E:====~~200~~.,,00 € 36.49% f- 3 I I VINAL OBRAS y UC , S.A. 234~,36 € 25,60% 
4 1 GESTAL y LOPEZ, S.L. 1277.12~ ' , 10€ 12,00% 
5 I ,y RAMOS, S.L. ) € 37,75% 
6 UCCIONES S. . 194.46' 00 € 38,25% 
7 1 ANTONIO FILLOY, SA '2 € 38,10% 
8 , S.L. ) € 28,16% 
9 ,S.L. 12' ;1 € 33,14% 

11 
12 

3 
14 
15 

1&. 
17 
18 
19 
20 
2 
22 

I : MONTES E HIJOS, S.L ) € 38,62% 
ALCOMTE , S.L. ) € 23,52% 

Y OBRAS IR, S.L. 1 235.621 02 € 25,~~ 
OBRAS Y VIALES DE I S. 239.190 08 € 24, ;S'-t------j 

Y OBRAS , S.L 251.58, 32 € 20, 
OBRAS Y :IOS INDIGO, S.L 310.150,06 € 1,51 % 

ICVN~IKI,JC ,S.L 267.355,37€ 15,10% 
ARIAS INFRAESTRUC URAS, S.A. 233. 74,75 € 25,99% 
GR ( ; OBRAS Y :IOS, S.L.U. 192.319,81 € 138,93% 

I ,S.L. 240.470,00 € 123,64% 19 /23 
EXPL ~LLEGAS, S.L 208. 14,07 € 33,91% ~2t 

G~~~YC~IA.,~S;~ .. L _ ________ -4~200~41~ .. 60~,~681€~3~5,)~3'10~~~2' 
I , S.A. 287.298,93 € 8,77% 
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23 EXCAVACIONES SANTINOS, S.L 238.549,00 € 24,25% 19/23 
24 ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L 197.736,48 € 37,21% 
25 SYR-AMG, S.LU. 190.934, 19 € 39,37% 
26 FONSAN-GESTION y CONSTRUCCION, S.L 220.000,22 € 30,14% 
27 SIMER OBRAS y SERVICIOS, S.L. 202.491,65 € 35,70% 
28 EXCAVACIONES MIDON, S.L. 257.602,24 € 18,20% 
29 EXCAVACIONES AGRA CASTRO, S.L. 257.192,84 € 18,33% 

30 
MOVIMIENTOS DE ARIDOS y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. 

226.488,42 € 28,08% 
(MARCONSA) 

31 CONSTRUCCIONES D. OGANDO, S.L. 225.607,75 € 28,36% 31 /36 
32 PROYECON GALlCIA, S.A. 238.885,00 € 24, 14% 
33 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES LAUREANO COVELO, S.A. 212.405,00 € 32,55% 
34 HORDESCON, S.L. 244.470 ,1 9 € 22,37% 
35 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALlCIA, S. L 240.470,74 € 23,64% 
36 AQUABLUE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S.L 227.756,40 € 27,68% 31 /36 
37 MANUEL BARCIA GARC A 267.600,00 € 15,03% 
38 COVIASTEC, S.L 279.394,50 € 11 ,28% 
39 NEMESIO ORDONEZ, S.A. (NOSA) 301.312,74 € 4,32% 

Orzamento /. V. E. incluido (anexo 1.3.A): 381 .049,76 € 
Orzamenlo base (sen 21% de /. V.E. : 314.917,16 € 
Prazo de execución (anexo f.6): 3 meses 

Ordenación das ofertas segundo o criterio de valoración 

De acordo coa cláusula 9 do peAP, o contrato, sen prexuízo do establecido no mesmo 
en re lación coas ofertas con va lores anormais ou desproporcionados, adxudicarase á empresa 
que presente a oferta económica mais vantaxosa consistente no prezo mais baixo. 

Preséntase a continuación a ordenación de menor a maior dos licitadores segundo o 
prezo ofertado para o contrato: 

ORDENACION N° DE NOME DO LICITADOR 
PREZO BAIXA 

OFERTAS aRDE (sen LV.E.) 

l ' 25 SYR-AMG, S.L.U. 190.934,19€ 39,37% 
2' 18 GR CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS, S.LU. 192.319,81 € 38,93% 
3' 10 MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L 193.300,00 € 38,62% 
4' 6 CONSTRUCCIONES RAFER, S.L 194.461,00€ 38,25% 
5' 7 ANTON IO FILLOY, S.A. 194.933,72 € 38,10% 
6' 5 CONSTRUCCIONES TABOADA y RAMOS, S. L. 196.036 ,00 € 37,75% 
7' 24 ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L. 197.736,48 € 37,2 1 % 
8' 2 OBRAS Y VIALES CERNE, S.L 200.000,00 € 36,49%. 
9' 27 SIMER OBRAS y SERVICIOS, S.L 202.491,65 € 35,70% 

10' 21 FRANCISCOG MEZ y C A., S.L 204.601,68 € 35,03% 
11' 20 EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L. 208. 114,07 € 33,91 % 
12' 9 DES MACO, S.L. 210.553,61 € 33,14% 
13' 33 EXCAVACIONES Y CONSTRUCC IONES LAUREANO COVELO, SA 212.405,00 € 32,55% 
14' 26 FONSAN-GESTI N y CONSTRUCCION, S.L. 220.000,22 € 30,14% 
15' 31 CONSTRUCCIONES D. OGANDO, S. L 225.607,75 € 28,36% 
16' 8 CONSTRUCC IONES CERNADAS, S.L. 226.236,49 € 28,16% 

17' 30 
MOVIMIENTOS DE ARIDOS y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S. L. 
(MARCONSA) . 226.488,42 € 28,08% 

18' 36 AQUABLUE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. L 227.756,40 € 27,68% 
19' 17 ARIAS INFRAESTRUCTURAS, S.A. 233.074,75 € 25,99% 
20' 3 EULOGIO VINAL OBRAS y CONSTRUCC IONES, S.A. 234.298,36 € 25,60% 
21' 12 EXCAVACIONES Y OBRAS MELCHOR, S.L. 235.621,02 € 25,18% 
22' 23 EXCAVACIONES SANTINOS, S. L. 238.549,00 € 24,25% 
23' 32 PROYECON GALlCIA, S.A. 238.885,00 € 24, 14% 
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24° 13 OBRAS Y VIALES DE GALlCIA, S.L. (OVIGA) 239.190,08 € 24,05% 
25° 19 CONSTRUCCIONES LEONAROO MIGUELEZ, S.L. 240.470,00 € 23,64% 
26° 35 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALlCIA, S. L. 240.470,74 € 23,64% 
27° 11 ALCOMTE GALlCIA, S.L. 240.842,98 € 23,52% 
28° 34 HOROESCON, S.L. 244.470,19 € 22,37% 
29° 14 EXCAVACIONES Y OBRAS MARCOS, S.L. 251.587,32 € 20,11% 
30° 1 NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. 256.531,51 € 18,54% 
31° 29 EXCAVACIONES AGRA CASTRO, S.L. 257.192,84 € 18,33% 
32° 28 EXCAVACIONES MIOON, S.L. 257.602,24 € 18,20% 
33° 16 CANARGA CONSTRUCCIONES, S.L. 267.355,37 € 15,10% 
34° 37 MANUEL BARCIA GARCIA 267.600,00 € 15,03% 
35° 4 GESTAL y LOPEZ, S.L. 277.127,10 € 12,00% 
36° 38 COVIASTEC, S.L. 279.394,50 € 11 ,28% 
37" 22 COPCISA, S.A. 287.298,93 € 8,77% 
38° 39 NEMESIO OROONEZ, S.A. (NOSA) 301 .312,74 € 4,32% 
39° 15 OBRAS Y SERVICIOS INOIGO, S.L. 310.150,06€ 1,51% 

Determinación ofertas económicas con valores anormais ou desproporcionados 

De conformidade coas consultas efectuadas á Sección de Contratación en anteriores 
procedementos de licitación, no caso de concorrencia de empresas vinculadas, é de aplicación 
o artigo 86 do Regulamento xeral da Lei de Contratos das Administracións Públicas (RGLCAP). 
En consecuencia, para aplicar o réxime de apreciación de ofertas económicas con va lores 
anormais ou desproporcionados, para cada grupo de empresas vinculadas tomarase 
unicamente a oferta mais baixa No caso da presente licitación resulta de aplicación sobre os 
seguintes grupos de vinculación: 

ORDENACiÓN 
OFERTAS 

NOME DO LICITADOR 

10° 21 FRANCISCO G MEZ y CA. , S.L. 204.601 ,68 € 35,03% 
11° 20 EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L. Vinculada 

15° 31 CONSTRUCCIONES O. OGANOO, S.L. 225.607,75 € 28,36% 
18° 36 AQUABLUE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S.L. Vinculada 

22° 23 EXCAVACIONES SANTINOS, S.L. 238.549,00 € 24,25% 
25° 19 CONSTRUCCIONES LEONAROO MIGUELEZ, S.L. Vinculada 

A determinación das ofertas económicas con valores anormais ou desproporcionados 
realizase mediante o procedemento previsto na cláusula 15.3,2 do PCAP segundo o suposto 
de 4 ou mais ofertas: 

1. Media das ofertas económicas dos licitadores non excluídos despois da 
apertura do sobre C e non vinculados (1 a media) ..................................... 234.629,47 € 

2. Valor límite das ofertas para a consideración do cálculo dunha nova 
media (1 a media + 6,67%) ........................................................................ 250.279,26 € 
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3. Ofertas económicas que superan o valor limite e exclúense do cálculo da nova media 

NOME DO LICITADOR BAIXA 

I 

4. Ofertas económicas non vinculadas que non superan o va lor limite para o cá lculo da nova 
media 

ORDENACiÓN N° DE 
NOME DO LICITADOR 

PREZO 
BAIXA 

OFERTAS ORDE (sen I.V.E.) 

l' 25 SYR-AMG, S.L.U. 190.934, 19 € 39,37% 
2' 18 GR CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U. 192.319,81 € 38,93% 
3' 10 MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. 193.300,00 € 38,62% 
4' 6 CONSTRUCCIONES RAFER, S.L. 194.461,00€ 38,25% 
5' 7 ANTON IO FILLOY, SA 194.933,72 € 38,10% 
6' 5 CONSTRUCCIONES TABOADA y RAMOS, S.L. 196.036,00 € 37,75% 
7' 24 ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L. 197.736,48 € 37,21% 
8' 2 OBRAS Y VIALES CERNE, S.L. 200.000,00 € 36,49% 
9' 27 SIMER OBRAS y SERVICIOS, S.L. 202.491,65 € 35,70% 

10' 21 FRANCISCO G MEZ y CIA., S.L. 204.601,68 € 35,03% 
12' 9 DES MACO, S.L. 210.553,61 € 33,14% 
13' 33 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES LAUREAN O COVELO, S.A. 212.405,00 € 32,55% 
14' 26 FONSAN-GESTION y CONSTRUCCI N, S.L. 220.000,22 € 30,14% 
15' 31 CONSTRUCCIONES D. OGANDO, S.L. 225.607,75 € 28,36% 
16' 8 CONSTRUCCIONES CERNADAS, S.L. 226.236,49 € 28,16% 

17' 30 
MOVIMIENTOS DE ARIDOS y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. 

226.488,42 € 28,08% 
(MARCONSAl 

19' 17 ARIAS INFRAESTRUCTURAS, S.A. 233.074,75 € 25,99% 
20' 3 EULOGIO VINAL OBRAS y CONSTRUCCIONES, SA 234.298,36 € 25,60% 
21' 12 EXCAVACIONES Y OBRAS MELCHOR, S.L. 235.621,02 € 25,18% 
22' 23 EXCAVACIONES SANTINOS, S.L. 238.549,00 € 24,25% 
23' 32 PROYECON GALlCIA, S.A . 238.885,00 € 24,14% 
24' 13 OBRAS Y VIALES DE GALlCIA, S.L. OVIGAl 239.190,08 € 24,05% 
26' 35 OBRAS Y SANEAMIENTOS GALlCIA, S.L. 240.470,74 € 23,64% 
27' 11 ALCOMTE GALlCIA, S.L. 240.842,98 € 23,52% 
28' 34 HORDESCON, S.L. 244.470,19€ 22,37% 

5. Media das ofertas económicas non vinculadas que non superan o valor 
límite para o cá lcu lo da mesma (2" media) ... .............. .. ....... 217.340,33 € 

6. Valor límite das ofertas económicas para a súa consideración como 
temeraria (2" media - 6,67%) ............................ .. .. .................... ..... ... ... . 202.843,73 € 
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7. Ofertas económicas inferiores ao valor limite para a súa cons ideración como temerarias 
ORDENACION N° DE 

NOME DO LICITADOR 
PREZO 

BAIXA 
OFERTAS ORDE (sen I.V.E.) 

l' 25 SYR-AMG, S.L.U. 190.934,19€ 39,37% 
2' 18 GR CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U. 192.319,81 € 38,93% 
3' 10 MARTINEZ MONTES E HIJOS, S.L. 193.300,00 € 38,62% 
4' 6 CONSTRUCCIONES RAFER, S.L. 194.461,00€ 38,25% 
5' 7 ANTON IO FILLOY, S.A. 194.933,72 € 38,10% 
6' 5 CONSTRUCCIONES TABOADA y RAMOS, S.L. 196.036,00 € 37,75% 
7' 24 ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L. 197.736,48 € 37,21% 
8' 2 OBRAS Y VIALES CERNE, S. L. 200.000,00 € 36,49% 
9' 27 SIMER OBRAS y SERVICIOS, S.L. 202.49 1,65 € 35,70% 

Conclusión 

A vista do establecido no PCAP do procedemento de licitación, sométese a 
consideración da mesa de contratación a avaliación das seguintes ofertas económicas 
presentadas en canto ao establecido no mesmo para as ofertas con va lores anormais ou 
desproporcionados: 

• SYR-AMG, S.L.U. 

• GR CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U. 

• MARTíNEZ MONTES E HIJOS, S.L. 

• CONSTRUCCIONES RAFER, S.L. 

• ANTONIO FILLOY, S.A. 

• CONSTRUCCIONES TABOADA y RAMOS, S. L. 

• ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS, S.L. 

• OBRAS Y VIALES CERNE, S.L. 

• SIMER OBRAS y SERVICIOS, S.L. 

Segundo o sinalado na cláusula 15.3.3 do PCAP, serán criterios obxectivos para 
apreciar ou non o carácter desproporcionado ou anormal dunha oferta os seguintes, para os 
que se deberá presentar a documentación relacionada: 

1. Xustificación dos prezos ofertados 

A. Materiais 

a) Compra 

• Carta de compromiso dos provedores . 

• Prezos detallados. 

b) Medios propios e/o u materiais de produción propia (por disposición de canteiras, 
almacén ou similares): relación detallada dos medios propios con indicación do 
seu custo individualizado ou prezo de venda ao público 

B. Maquinaria 

a) Aluguer e/ou contratación: relación da maquinaria con indicación detallada dos 
prezos. 
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b) Medios propios: relación detallada da maquinaria. 
C. Oferta detallada por unidades de obra ca mesmo detalle que aparece descrito no 

proxecto técnico. 

2. Volume de obra 
Neste caso, o licitador que presentou a oferta con valores anormais ou 
desproporcionados deberá xustificar a relación existente entre as obras que teña 
contratadas ou en execución e os medios persoais e materiais que dispón e determinar 
como incide esta relación nos prezos ofertados. 

3. Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada 

Xustificarase mediante a achega da nómina do persoal laboral fixo e declaración 
responsable da obra en execución. 

Ademais do sinalado no PCAP, o técnico que subscribe so licita que sexa incluido no 
requirimento ao licitador que "só se aceptarán como elementos a avaliar das xustificacións 
presentadas aqueles que estean acreditados e debidamente documentados". 
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ORDENACiÓN NO DE 
NOME DO LI CITADOR 

PREZO 
BAIXA 

EXCLU SiÓN OFERTAS 
OFERTAS ORDE (sen I.V.E.) 2' MEDIA TEMERARIAS 

l ' 25 SYR·AMG , S.L.U. 190.934, 19 € 39,37% Temeraria 
2' 18 GR CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U. 192.319,81 € 38,93% Temeraria 
3' 10 MARTI NEZ MONTES E HIJOS, S.L. 193.300,00 € 38,62% Temeraria 
4' 6 CONSTRUCC IONES RAFER, S.L. 194.461,00 € 38,25% Temeraria 
5' 7 ANTONIO FILLOY, SA 194.933,72 € 38,10% Temeraria 
6' 5 CONSTRUCCIONES TABOADA y RAMOS, S.L. 196.036,00 € 37,75% Temeraria 
7' 24 ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L. 197.736,48 € 37,21% Temeraria 
8' 2 OBRAS Y V IALES CERNE, S.L. 200.000,00 € 36,49% Temeraria 
9' 27 SIMER OBRAS y SERVICIOS, S.L. 202.491,65 € 35,70% Temeraria 

10' 21 FRANCISCO GOMEZ y CIA., S.L. 204.601,68 € 35,03% 
11 ' 20 EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L. 208 .11 4 ,07 € 33,91% Vinculada 
12' 9 DESMACO, S.L. 210.553,61 € 33,14% 
13' 33 EXCAVAC IONES Y CONSTRU CCIONES LAUREANO COVELO, S.A. 212.405,00 € 32,55% 
14' 26 FONSAN-GESTION y CONSTRUCCION, S.L. 220.000,22 € 30, 14% 
15' 31 CONSTRUCCIONES D. OGANDO, S. L. 225.607,75 € 28,36% 
16' 8 CONSTRUCCIONES CERNADAS , S.L. 226.236,49 € 28, 16% 
17' 30 MOVIMIENTOS DE ARIDOS y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA) 226.488 ,42 € 28,08% 
18' 36 AQUABLUE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S.L. 227.756,40 € 27,68% Vinculada 
19' 17 ARIAS INFRAESTRUCTURAS, SA 233.074,75 € 25,99% 
20' 3 EULOGIO V IÑAL OBRAS y CONSTRUCCIONES, SA 234.298,36 € 25,60% 
21' 12 EXCAVACIONES Y OBRAS MELCHOR, S.L. 235.621,02 € 25,18% 
22' 23 EXCAVACIONES SANTIÑOS, S.L. 238.549,00 € 24 ,25% 
23' 32 PROYECON GALl CIA, SA 238.885,00 € 24,1 4% 
24' 13 OBRAS Y VIALES DE GALl CIA, S.L. (OVIGA) 239. 190,08 € 24,05% 
25' 19 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L. 240.470,00 € 23,64% Vinculada 
26' 35 OBRAS Y SANEAM IENTOS GALl CIA, S.L. 240.470,74 € 23,64% 
27' 11 ALCOMTE GALlCIA, S.L. 240.842,98 € 23,52% 
28' 34 HORDESCON, S.L. 244.470, 19 € 22,37% 
29' 14 EXCAVACIONES Y OBRAS MARCOS, S.L. 251.587,32 € 20, 11 % Exclu ir 
30' 1 NEXIA INFRAESTRUCTURAS S.L.U . 256.531,51 € 18,54% Excluir 
31' 29 EXCAVACIONES AGRA CASTRO, S.L. 257.192,84 € 18,33% Excluir 
32' 28 EXCAVAC IONES MIDON, S.L. 257.602,24 € 18,20% Excluir 
33' 16 CANARGA CONSTRUCCIONES, S.L. 267.355,37 € 15, 10% Exclu ir 
34' 37 MANUEL BARCIA GARCIA 267.600,00 € 15,03% Excluir 
35' 4 GESTAL y LOPEZ, S.L. 277.1 27,10 € 12,00% Excluir 
36' 38 COVIASTEC, S.L. 279.394,50 € 11 ,28% Excluir 
37' 22 COPCISA, SA 287.298,93 € 8,77% Excluir 
38' 39 NEMESIO ORDOÑEZ, SA (NOSA) 301.312,74€ 4 ,32% Excluir 
39' 15 OBRAS Y SERVICIOS INDIGO, S.L. 310.1 50,06 € 1,51% Excluir 

Orza mento l . VE incluido (anexo 1.3.A): 381 .049,76 € 
Orzamento base (sen 2 1% de l. VE): 3 14.917,16 € 
Prazo de execución (anexo 1.6): 3 meses 
Media das ofertas económicas non excluidas e non vinculadas (18 media): 234.629, 47 € 25,49% 
Valor limite cálculo 2' media segundo cláusula 15.3.2.4 (+6,67%): 250.279,26 € 20,53% 
Media das aferlas non excluidas e non vinculadas inferiores 80 límite para 2a media: 217.340,33 € 30,98% 
Valor limite oferlas temeranas segundo cláusula 15.3.2.4 (-6,67%): 202.843,73 € 35,59% 

~7§¡) 7 
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Expediente: Obras de "Ampliación da plataforma do viario entre Cañoteira e Outeiro de 
Marrozos (1 a fase)" (PAS-2015) 

Asunto: Análise documentacións xustificación ofertas económicas anormais ou 
desproporcionadas 

INFORME TÉCNICO 

Obxecto 

Redáctase o presente informe técnico para o análise das documentacións presentadas 
por SYR-AMG, S.LU., GR CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS, S.LU., MARTiNEZ 
MONTES E HIJOS, SL, CONSTRUCCIONES RAFER, S.L, ANTONIO FILLOY, SA, 
CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L, ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS, S.L, 
OBRAS Y VIALES CERNE, S.L Y SIMER OBRAS Y SERVICIOS, S.L como xustificación das 
súas ofertas económicas presentadas no procedemento de contratación das obras de 
"Ampliación da plataforma do viario entre Cañoteira e Outeiro de Marrozos (1 a fase)", 
incluidas no PAS-2015 da Excma. Deputación Provincial da Coruña, de acordo co seu Prego 
de Cláusu las Administrativas Particulares (PCAP) e coa documentación do expediente de 
referencia CON/50/2016. 

Antecedentes 

Con data 15/06/2017 se informou que as ofertas económicas dos anteditos licitadores 
encóntranse en situación de "ofertas con valores anormais ou desproporcionados" nos termos 
establecidos na cláusula 15.3.2 do PCAP. 

Con datas 27/06/2017 e 28/06/2017, recibiuse do Servizo de Contratación de Obras e 
Servizos a seguinte documentación presentada a tal efecto: 

ORDENACION N'DE PRESENTACION 
LICITADOR OFERTAS ORDE DATA REXISTRO 

l' 25 21/06/2017 29.446 SYR-AMG, S.L.U. 
2' 18 27/06/2017 30.597 GR CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U. 
3' 10 21/06/2017 29.494 MARTiNEZ MONTES E HIJOS, SL 
4' 6 22/06/2017 29.908 CONSTRUCCIONES RAFER, SL 
5' 7 21/06/2017 29.496 ANTONIO FILLOY, SA 
6' 5 22/06/2017 29.907 CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, SL 
7' 24 22/06/2017 29.949 ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS, S.L. 
8' 2 22106/2017 29.870 OBRAS Y VIALES CERNE, SL 
9' 27 21/06/2017 29.444 SIMER OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 

Segundo o sinalado na cláusula 15.3.3 do PCAP, son criterios obxectivos para 
apreciar ou non o carácter desproporcionada ou anormal dunha oferta os seguintes, para os 
que se deberá presentar a documentación relacionada: 

1. Xustificación dos prezos ofertados 

A. Materiais 
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a) Compra 

• Carta de compromiso dos provedores . 

• Prezos detallados. 

b) Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de canteiras, 
almacén ou similares): relación deta llada dos medios propios con indicación do 
seu custo individualizado ou prezo de venda ao público 

B. Maquinaria 

a) Aluguer e/ou contratación: relación da maquinaria con indicación detallada dos 
prezos. 

b) Medios propios: relación detallada da maquinaria. 

C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no 
proxecto técnico. 

2. Volume de obra 
Neste caso, o licitador que presentou a oferta con valores anormais ou 
desproporcionados deberá xustificar a relación existente entre as obras que teña 
contratadas ou en execución e os medios persoais e materiais que dispón e determinar 
como incide esta relación nos prezos ofertados. 

3. Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada 

Xustificarase mediante a achega da nómina do persoal laboral fixo e declaración 
responsable da obra en execución. 

Descrición das obras licitadas 

De acordo co proxecto construtivo que figura no perfil do contratante da páxina web 
oficial do Concello, as obras consisten basicamente nas seguintes actuacións a executar sobre 
o viario sinalado: 

"Con estas obras el Excmo. Concello de Santiago de Compostela pretende Ia mejora de 
este vial para adaptarIa a nuevas necesidades del tráfico de Ia zona, para el cual Ia 
calzada actual es insuficiente. 
EI ancho medio de Ia carretera en Ia actualidad varía entre 3 y 4 m y con estas obras se 
le proporciona una amplitud uniforme de 6 m. Igualmente se mejora Ia calidad de Ia 
rodadura, por cuanto el actual pavimento de macadán con triple riego asfáltico -de 
acusada irregularidad-, además de modificar Ia rasante en zonas puntuales, se refuerza 
con una capa de aglomerado en caliente. 
Se han tenido en cuenta para Ia definición de Ia nueva rasante tanto los accesos a las 
viviendas y fincas particulares como las rasantes de los viales que entroncan con Ia 
carretera en estudio. 
Entre el p.k. 0+406 Y el p.k. 0+535, para conseguir Ia citada ampliación, es precisa Ia 
construcción de un muro de sostenimiento y Ia ampliación de una alcantarilla existente. 
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Se amplían y mejoran las obras de drenaje longitudinal y transversal para solucionar Ia 
canalización de las aguas de escorrentía, así como las canalizaciones existentes de 
regadío. 

EI proyecto contempla Ia instalación de los cruces y algunos tramos paralelos al eje del 
vial de las futuras redes de distribución y derivación de las infraestructuras soterradas de 
alumbrado, baja tensión y telecomunicaciones, como alternativa a las instalaciones 
aéreas por postes y fachadas, dado el inconveniente que conlleva estas últimas. También 
se ha recogida en este proyecto Ia mejora del alumbrado público existente, con Ia 
sustitución de los equipos y lámparas de las luminarias existentes, 

Finalmente se mejora Ia red de abastecimiento de agua cerrando el anillo que se forma 
entre el camino entre a Cañoteira y Outeiro de Marrozos. " 

Análise técnico das xustificacións presentadas 

En anexo ao presente informe, incorpórase o análise individualizado e pormenorizado 
da documentación presentada por cada un dos licitadores, tendo en conta a documentación 
requirida segundo o establecido na cláusula 15.3.3 do PCAP. 

Conclusión 

Proponse á mesa de contratación a desestimación de todas as ofertas económ icas 
analizadas por ser anormais ou desproporcionadas polos seguintes motivos: 

• SYR-AMG, S.L.U. 
Non presenta a documentación requirida no PCAP e a súa xustificación carece de rigor 
técnico. 

• GR CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U. 
Non presenta a documentación requirida no PCAP e a súa xustificación carece de rigor 
técnico. 

• MARTíNEZ MONTES E HIJOS, SL 
Non presenta a documentación requirida no PCAP e a súa xustificación carece de rigor 
técnico. 

• CONSTRUCCIONES RAFER, S.L. 
Non presenta a documentación requirida no PCAP e a súa xust ificación carece de rigor 
técnico. 

• ANTONIO FILLOY, SA 
Non pode informarse favorablemente a xustificación da oferta económica presentada polo 
licitador segundo os argumentos expostos ao longo do seu análise pormenorizado. 

• CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L. 
Non presenta a documentación requirida no PCAP e a súa xustificación carece de rigor 
técnico. 

• ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS, SL 
Non pode informarse favorablemente a xustificación da oferta económica presentada polo 
licitador segundo os argumentos expostos ao longo do seu análise pormenorizado. 
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• OBRAS Y VIALES CERNE, S. L. 
Non presenta a documentación req uirida no PCAP e a súa xustif icación carece de ri gor 
técnico . 

• SIMER OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 
Non presenta a documentación requirida no PCAP e a súa xustificación carece de rigor 
técn ico. 

Santiago de compostel1 3 de xullo de 2017 

O Enxeñe iro de Ca iños municipal, 

< '<, III ,I, 

,I , 
Po ,"o 

/11¡i:' . 
Asdo.: Miguel "","' n;<I n 

J 
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SYR-AMG, S.L. U. 

ANÁLISE TÉCNICO DAS XUSTIFICACiÓNS PRESENTADAS 

Unicamente aporta unha breve memoria (3 páxinas) na que de forma moi xenérica 
manifesta o seguinte: 

• É unha empresa familiar de pequena dimensión, o que permítelle reducir os seus gastos 
de estrutura, resultando un baixo custo de gastos xerais. 

• É unha empresa xove cun obxectivo primordial de captación de mercado e acceso a novos 
clientes, polo que reduce a obtención de beneficio industrial para alcanzar dito obxectivo. 

• O persoal da empresa é altamente cualificado e con ampla experiencia na execución de 
traballos similares aos licitados. 

• Posúe un parque de maquinaria propia practicamente amortizado na súa totalidade e non 
ten necesidade de acudir a alugueres. 

• Obtén uns rendementos maiores aos considerados no proxecto e uns menores custos 
económicos e financeiros. 

• Sinala que a súa oferta económica é inferior unicamente en 14.410,54 € (con IVE.) 
respecto ao limite resultante para a consideración dunha oferta como anormal ou 
desproporcionada. 

• A oferta económica é o resultado dun estudo de custos razoado e prudente que inclúe un 
porcentaxe para imprevistos e uns gastos xerais e beneficio industrial mínimos. 

• Consideran que a diferenza económica entra a súa oferta económica e o limite resultante 
para a consideración dunha oferta como anormal ou desproporcionada é insignificante con 
respecto ao importe total da obra. 

• O estreito marxe que separa ambos valores non produce que a súa oferta sexa 
economicamente inviable desde o punto de vista do balance custo-resultado. 

• O limite resultante para a consideración dunha oferta como anormal ou desproporcionada 
deducido da aplicación das determinacións do PCAP está baseado nun cá lculo puramente 
matemático que non reflicta a realidade técnica e económica da obra. 

As consideracións sinaladas polo licitador na súa documentación carecen totalmente 
de calquera rigor técnico e non permiten un mínimo análise para su avaliación. 

Non presenta ningunha documentación para apreciar ou non o carácter 
desproporcionado ou anormal da súa oferta segundo o sinalado na cláusula 15.3.3 do PCAP. 

En conclusión, a vista do antedito, o licitador non presenta a documentación requirida 
no PCAP e a súa xustificación carece de rigor técnico, polo que se propón á mesa de 
contratación a súa desestimación por ser anormal ou desproporcionada. 
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GR CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS, S.LU, 

Procedese ao análise da documentación presentada polo licitador tendo en conta a 
documentación e as determinacións establecidas na cláusula 15.3.3 do PCAP: 

1. Xustificación dos prezos ofertados 

A. Materiais 

a) Compra 

Non presenta ningunha carta de compromiso de provedores e achega un listado 
de elaboración propia sen acreditar con 6 prezos para formigón (sen defin ir a súa 
especificación) e para diversos tipos de áridos. 

Non acredita nin xustifica os prezos de compra e posta a pé de obra de ningún 
dos materiais previstos no proxecto. 

b) Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de canteiras, 
almacén ou similares): non achega documentación. 

B. Maquinaria 

Únicamente presenta un listado (1 páxina) de compromiso de adscrición de 5 equipos 
xenéricos de maquinaria sen acreditar o seu réxime de propiedade (aluguer, 
contratación, medios propios, etc.) nin o seu custo horario. A maquinaria sinalada non 
permite a execución das obras proxectadas por ser totalmente insuficiente. 

C. Oferta detallada por unidades de obra 

Non presenta oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece 
descrito no proxecto técnico e presenta directamente un orzamento de execución 
material sen xustificar. 

Sinala que os seus gastos xera is son de un 4% pero non acredita dito porcentaxe e 
establece un beneficio industrial do 2%. 

2. Volume de obra 

Presenta unha declaración de ter contratada 1 obra coa administración, sinalando 
unicamente o seu título sen achegar mais información. 

Non xustifica a relación existente entre as obras que ten contratadas ou en execución e 
os medios persoais e materiais que dispón nin determina como incide esta relación nos 
prezos ofertados. 

3. Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada : non achega 
documentación. 

Ademais do antedito, achega un compromiso de adscrición nominal dun xefe de obra e 
de un encargado xeneral co seus currículos, un organigrama básico da empresa, unha relación 
de obras executadas entre os anos 2010 e 2015 e unha declaración sobre o volume anual de 
negocios entre os años 2010 e 2016. Dita documentación non é requirida no PCAP para a 
xustificación da oferta económica. 

As consideracións sinaladas polo licitador na súa documentación carecen totalmente 
de calquera rigor técnico e non permiten un mínimo análise para su avaliación. 
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A documentación presentada non permite apreciar ou non o carácter 
desproporcionado ou anormal da súa oferta segundo o sinalado na cláusula 15.3.3 do PCAP. 

En conclusión, a vista do antedito, o licitador non presenta a documentación requirida 
no PCAP e a súa xustifi cación carece de rigor técn ico, polo que se propón á mesa de 
contratación a súa desestimación por ser anormal ou desproporcionada. 
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MARTíNEZ MONTES E HIJOS. S.L. 

Procedese ao análise da documentación presentada polo licitador tendo en conta a 
documentación e as determinacións establecidas na cláusula 15.3.3 do PCAP: 

1 . Xustificación dos prezos ofertados 

A. Materiais 

a) Compra: non achega documentación (cartas de compromiso dos provedores e 
prezos detallados). 

b) Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de cante iras, 
almacén ou similares): non achega documentación. 

B. Maquinaria 

a) Aluguer e/ou contratación: non achega documentación. 

b) Medios propios 

Achega unicamente un listado xeral coa tipoloxía e especificacións básicas da 
maquinaria en propiedade. Non acredita de maneira fided igna o listado 
presentado. 

Non achega un estudo dos custos da maquinaria a utilizar na execución das 
obras (amortizacións, combustibles, consumibles, mantementos, condutores, 
seguros, impostos, etc.). 

C. Oferta detallada por unidades de obra: non achega documentación. 

2. Volume de obra 

O licitador manifesta o segu inte na súa documentación: 

"La cuestión es que en Ia actualidad esta empresa no tiene pendiente ningún 
contrato de obra por ejecutar con el Ayuntamiento, por lo cual el equipo técnico y Ia 
maquinaria y todo el equipo de personal no paseen ninguna carga de trabajo, y 
estamos cerca de Ia obra, siendo Ia causa de Ia baja presentada y poder contratar 
obras del Ayuntamiento de Santiago. " 

Do establecido no PCAP o licitador debe presentar un listado das obras que teña 
contratadas ou en execución. Quen non teña obras contratadas con el Concello de 
Santiago de Compostela non supón que non teña na actualidade ningunha outra obra 
contratada ou en execución. 

Non xustifica a relación existente entre as obras que teña contratadas ou en execución e 
os medios persoais e materiais que dispón, nin determina como incide esta relación nos 
prezos ofertados. 

3. Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada 

Presenta un listado nominal do seu persoal e un resumen agregado dos tipos de contrato 
(fixo ou temporal) , pero non achega información sobre os seus custos. 

A documentación achegada non permite establecer a relación entre custos laborais fixos 
e volume de obra contratada. 

Ademais do antedito, achega un programa de traballo por capitulos que é unha 
captura de imaxe do plan de obra incluido no proxecto, diversa documentación adm inistrativa 
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non requirida, unha relación simple de obras executadas para a Administración entre os anos 
2009 e 2013, certificados de boa execución de diversas obras, curricu lo do encargado xera l 
para a obra e declaración de que non subcontratará ningunha unidade de obra. 

As consideracións sinaladas polo licitador na súa documentación carecen totalmente 
de calquera rigor técnico e non permiten un minimo aná lise para su ava liación. 

A documentación presentada non permite apreciar ou non o carácter 
desproporcionado ou anormal da súa oferta segundo o sinalado na cláusula 15.3.3 do PCAP. 

En conclus ión, a vista do antedito, o licitador non presenta a documentación requirida 
no PCAP e a súa xustificación carece de rigor técnico, polo que se propón á mesa de 
contratación a súa desestimación por ser anormal ou desproporcionada. 
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CONSTRUCCIONES RA fER. S.L. 

Unicamente aporta 1 páxina na que sinala as seguintes cuestións: 

• Achega un listado de elaboración propia sen acreditar con prezos para betún 50170 e 
mestura bituminosa en quente D-12. 

• Manifesta que a extensión de aglomerado é a partida mais importante e representa o 55% 
do orzamento. Nembargante, segundo os datos do proxecto só representa o 17,63% do 
orzamento de execución material. A actuación mais importante do proxecto é a 
construción dun muro de fábrica de cachotaría de granito que supón o 45,11 % do 
orzamento. 

• Conclúe que os custos redúcense un 3,00% adicional sobre os que normalmente existen 
no mercado. Dita afirmación non está acreditada e é incoherente. 

As consideracións sinaladas polo licitador na súa documentación carecen totalmente 
de calquera rigor técn ico e non permiten un mínimo análise para su avaliación. 

Non presenta ningunha documentación para apreciar ou non o carácter 
desproporcionado ou anormal da súa oferta segundo o sinalado na cláusula 15.3.3 do PCAP. 

En conclusión, a vista do antedito, o licitador non presenta a documentación requirida 
no PCAP e a súa xustificación carece de rigor técnico, polo que se propón á mesa de 
contratación a súa desestimación por ser anormal ou desproporcionada. 
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ANTONIO FILLOY, S,A. 

Procedese ao análise da documentación presentada polo licitador tendo en conta a 
documentación e as determinacións establecidas na cláusula 15.3.3 do PCAP: 

1. Xustificación dos prezos ofertados 

A. Materiais 

a) Compra 

Achega documentación de provedores dos seguintes materiais: 

• Señalizaciones Lafuente, S.L.: diversas unidades para a execución de 
sinalización horizontal viaria. 

O documento presentado é de data 04/05/2016. En consecuencia, non pode 
aceptarse o mesmo por non corresponderse coa actuación licitada. 

• Emulsións bituminosas 

O documento presentado non é unha carta de compromiso porque non figura 
na mesma a identidade do subministrador ofertante e non está asinado. As 
emulsións indicadas no documento (C65B2 e C69B2) non son as previstas no 
proxecto (C65B4 e C60B4). Ademais, o documento presentado é de data 
28/01/2016. Polo tanto, non pode aceptarse o documento presentado polos 
motivos apuntados. 

• Canteras de Richinol, S. L. 
Achega un listado de prezos de subministro de distintos tipos de áridos en 
canteira. O documento presentado é de data 06/05/2016 e cunha validez de 
90 días. En consecuencia, non pode aceptarse o mesmo por non 
corresponderse coa actuación licitada. 

• Cabbert Hormigones, S. L. 
O documento presentado só inclúe o prezo de subministro de formigón tipo 
HM-20/B/20/1, non é unha carta de compromiso entre o provedor e o licitador 
e non está datado. Polo tanto, non pode aceptarse o documento presentado 
polos motivos apuntados. 

• Tubos prefabricados de formigón 
Presenta un listado xeral de prezos. O documento presentado non é unha 
carta de compromiso porque non figura na mesma a identidade do 
subministrador ofertante e non está asinado. Ademais, o documento 
presentado non está datado. Polo tanto, non pode aceptarse o mesmo polos 
motivos apuntados. 

En consecuencia, o licitador non acredita nos termos sinalados no PCAP ningún 
dos materiais previstos no proxecto. 

b) Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de canteiras, 
almacén ou similares): non achega documentación. 

B. Maquinaria 
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a) Aluguer e/ou contratación: manifesta que non dispoñerá de maquinaria en 
aluguer. 

b) Medios propios 
Achega unicamente un listado xera l coa tipoloxía e especificacións básicas da 
maquinaria en propiedade. Non acredita de maneira fidedigna o listado 
presentado. 
Non achega un estudo dos custos da maquinaria a utilizar na execución das 
obras (amortizacións, combustibles, consumibles, mantementos, condutores, 
seguros, impostos, etc.). 

C. Oferta detallada por unidades de obra 
Con respecto aos custos de persoal unicamente sinala que o prezo horario medio do 
seu cadro de persoal é de 17 €/h. Non achega un estudo deta llado dos custos 
horarios do persoal que xustifique o va lor utilizados no cá lculo dos custos das 
unidades de obra a executar. 
Polo tanto, todos os prezos utilizados polo licitador (materi ais, maquinaria e man de 
obra) non está debidamente acreditados e fundamentados, polo que non pode 
validarse ningún estudo de custos realizados con os mesmos. 
Por outra banda, o seu estudo de custos é moi simple e agregado en non se 
corresponde co establecido no PCAP (oferta detallada por unidades de obra con 
mesmo detalle que aparece descrito no proxecto técnico) , polo que resulta imposible 
verificar a súa validez. Aparentemente o estudo de custos refírese a unha obra de 
pavimentación de viarios con regos asfálticas e non se corresponde coa actuación 
licitada. 
Sinala que os seus gastos xerais son dun 6,28% pero non acredita dito porcentaxe e 
establece un beneficio industrial do 6%. 

2. Volume de obra 
Manifesta, sen acreditar, que so ten 2 contratos en curso co Conce llo de Santiso por un 
importe de 155.696,00 € (sen IVE.). 
Para xustifi car a relación existente entre as obras que ten contratadas ou en execución e 
os medios persoais e materiais que dispón e determinar como incide esta relación nos 
prezos ofertados, unicamente manifesta que por dispor dunha carteira de obra moi 
reducida está nunha situación de urxencia por contratar a obra licitada e que opta por 
ofertar con marxes moi reducidos. Nembargante, no seu estudo de custos establece un 
beneficio do 6% que é o mesmo previsto no proxecto. 

3. Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada 
Achega unha relación acreditada do seu persoal, pero non a nómina do persoal laboral 
fixo, e unha declaración responsable da obra en execución. 

Non xustifica a relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada. 

En conclusión , a vista do antedito, non pode informarse favorablemente a xustificación 
da oferta económica presentada polo licitador, polo que se propón á mesa de contratación a 
súa desestimación por ser anormal ou desproporcionada. 
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CONClUO DE 
SANTIAGO 

CONSTRUCCIONES TABOADA Y RAMOS, S.L. 

Unicamente aporta unha breve memoria (2 páxinas) na que de forma moi xenérica 
manifesta o seguinte: 

o É unha empresa establecida en Lalín dende fai mais de 26 anos, con ampla experiencia en 
obras de viarios e que conta con recursos para a súa execución. 

• Que dispón dunha instalación da empresa en Melide, onde dispón de provisións de áridos, 
adquiridos ao 50% do seu valor nominal, pero non o acredita. 

• Que dispón dun amplo parque de maquinaria de afirmados de estradas, pero non o 
acredita. 

o Dispón dunha base de datos de provedores con descontos apreciables pero non o 
acredita. 

• Dispón de coñecemento da zona pola realización de traballos anteriores que lle permite 
reducir custos e continxencias pero non o acredita. 

• Manifesta que os seus custos indirectos son mínimos por tratarse dunha obra de 
conservación de viarios. Nembargante, trátase dunha obra de ampliación da plataforma 
dun via río e dotación de novas infraestruturas de servizos. 

• Que a obra non require a organización dun servizo administrativo propio. 

• Que dispón de traballadores en diversos puntos da comunidade autónoma que lle permiten 
reducir os seus custos de desprazamento. 

• Como conclusión sinala o seguinte: 

"Comprobados todos los factores expuestos, /legamos a Ia conclusión de que Ia 
disminución de Coste en Ia Ejecución de Ia Obra, supone una Reducción en un 
2,50% aproximadamente, de lo que supondría ejecutarla tomando en cuenta 
condicionantes distintos, a aque/los que son considerados de valor estándar." 

Esta afirmación, sen un análise pormenorizado ou un estudo detallado de custos, resulta 
totalmente incoherente. 

As consideracións sinaladas polo licitador na súa documentación carecen totalmente 
de ca lquera rigor técnico e non permiten un mínimo análise para su avaliación. 

Non presenta ningunha documentación para apreciar ou non o carácter 
desproporcionada ou anormal da súa oferta segundo o sinalado na cláusula 15.3.3 do PCAP. 

En conclusión, a vista do antedito, o licitador non presenta a documentación requirida 
no PCAP e a súa xustificación carece de rigor técnico, polo que se propón á mesa de 
contratación a súa desestimación por ser anormal ou desproporcionada. 
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CONCELLO DE 
SANTIAGO 

ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS, S.L 

Procedese ao análise da documentación presentada polo licitador tendo en conta a 
documentación e as determinacións establecidas na cláusula 15.3.3 do PCAP: 

1. Xustificación dos prezos ofertados 

A. Materiais 

a) Compra 
Achega documentación de provedores dos seguintes materiais: 

• Hormigones Carral, S.L.: subministro en obra de formigóns fabricados en 
planta. 

Achega carta de compromiso e oferta económica vinculadas á actuación 
licitada. Na tarifa aplicada figuran formigóns con especificacións referidas a 
normativa técnica derrogada e suplemento da mesma por distancias de 
subministro superiores a 10 km. Na súa documentación (paxina 6) sinala 
unha distancia de subministro a obra dende a planta de Sigueiro de 22,3 km. 

• Betumes e emulsións bituminosas 
O documento presentado non é unha carta de compromiso porque non figura 
na mesma a identidade do subministrador ofertante e non está asinado. As 
emulsións indicadas no documento non son as previstas no proxecto (C65B4 
e C60B4). 

• Minas de Bandeira, SA (MIBASA): subministro de áridos sobre camión en 
planta. 

Achega, segundo contrato en vigor entre as partes, actualización da tarefa de 
prezos para o ano 2017. A tarefa non inclúe o transporte dos subministros a 
pé de obra. 

• Canteras Penido, S.L.U. 
Achega oferta económica sen asinar, sen compromiso formal de subministro 
e sen vinculación coa actuación licitada para "m 2 de muro colocado" e "partida 
alzada para ampliación obra de fábrica". Se ben estes conceptos moi 
resumidos figuran como capitulos no orzamento do proxecto, non están 
detallados segundo consta no mesmo, polo que non pode acreditarse o 
cumprimento das especificacións previstas. Por outra banda, que unha parte 
substancial da obra puidera ser executada por un terceiro subcontratado, non 
exime ao licitador ou o seu subcontratista de xustificar cada unha das 
unidades de obra do proxecto, con independencia do responsable directo da 
súa execución. 

• Saniplast, S.L.: subministro a pe de obra de materiais para a execución de 
redes de abastecemento e obra civil de redes eléctricas soterradas. 

Achega ofertas económicas sen asinar e sen compromiso formal de 
subministro. 

• Protección Vial: sinalización viaria e barreiras de seguridade. 
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CONCULO I)f 
SANTIAGO 

Achega oferta económica sen as inar e sen compromiso formal de subministro 
para a execución da sinalización viaria horizontal, do subministro e insta lación 
de barreiras de seguridade e do subministro, sen especif icar a súa 
instalación, da sinalización vertical. 

Relaciona tamén outros subministros pero non achega documentación sobre os 
mesmos: materiais de construción (Comervía), áridos para a fabricación de 
mesturas bituminosas en quente (canteira de Portodemouros), produtos 
bituminosos (Repsol) e alumeado público e rede eléctrica de baixa tensión 
(Instalaciones Eléctricas Hermanos Fraguas, S.L.). 

b) Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de cante iras, 
almacén ou similares) 
Manifesta, sen acreditar, dispor dunha planta en propiedade para a fabricación 
de aglomerado. Non achega información relativa aos custos de fabricación a ter 
en conta no estudo económico da actuación licitada. 

B. Maquinaria 

a) Aluguer e/ou contratación 

Achega oferta económica sen asinar, sen compromiso formal de subministro e 
sen vincu lación coa actuación licitada de Baygar para o aluguer de pequena 
maquinaria e ferramenta de obra . 

b) Medios propios 

Achega unicamente un listado xera l coa tipoloxía e especificacións básicas da 
maquinaria en propiedade. Non acredita de maneira fidedigna o li stado 
presentado. 
Non achega un estudo dos custos da maquinaria a uti lizar na execución das 
obras (amortizacións, combustibles, consumibles, mantementos, condutores, 
seguros, impostos, etc.). 

C. Oferta detallada por unidades de obra 

Con respecto aos custos de persoal, presenta a liquidación da nómina do mes de 
febreiro de 2017 dun encargado de obra, dun oficial de 1a e dun oficial de 2a . Sinalar 
que a nómina mensual dun traballador non é o custo empresarial do traballador, xa 
que no incorpora conceptos que incrementan dito valor (cotización empresarial a 
Seguridade Social, rateo de pagas extraordinarias e vacacións, baixas laborais, 
vestiario laboral, transporte, dietas, gratif icacións, horas extraord inaria, etc.). Non 
achega un estudo detallado dos custos horarios do persoal que xustifique os valores 
utilizados no cá lcu lo dos custos das unidades de obra a executar. 

Reduce o porcentaxe de custos indirectos do 5% previsto no proxecto ao 2% e para 
os medios auxiliares do 5% ao 3% pero non acredita nin xustifica os va lores 
utilizados. 
Reduce o custo de varios dos equipos de maquinaria pero non acredita nin xustifica 
os va lores utilizados. 

Para algúns dos rendementos dos elementos das unidades de obra reduce os 
previstos no proxecto pero non acredita nin xustifica os va lores utilizados. 
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CONClUO DI: 
SANTIAGO 

Para os custos dos formigóns non ten en conta o suplemento de transporte sinalado 
por o seu provedor na súa oferta. 
Para a construción do muro de sostemento (capítulo 2) e a ampliación da obra de 
fábrica existente (capítulo 4) utiliza a oferta do seu subcontratista (Canteras 
Penido, S.L.U.) que non está detallada segundo consta no proxecto, polo que non 
pode acreditarse o cumprimento das especificacións previstas no mesmo. 

Nas unidades de obra para pavimentos (capítulo 5) non acredita os custos da súa 
produción uti lizados no cálcu lo da súa oferta. 

Para as unidades de obra da rede de alumeado público (capítulo 7) que non son obra 
civil utiliza os prezos dun subcontratista pero na documentación non achega oferta 
nin comprom iso que os acredite. 
Sinala que os seus gastos xerais son dun 3% pero non acredita dito porcentaxe e 
establece un beneficio industrial do 0,54%. 

2. Volume de obra 
Manifesta ter unha carteira de obras pendentes de facturación ou de execución de 
1.064.420,26 € con diversas adm inistracións pero non detalla as mesmas nin as acredita. 

Achega una táboa co número de traballadores do cadro de persoal detallada por 
cua lificacións laborai s. 
Non xustifica a relación existente entre as obras que teña contratadas ou en execución e 
os medios persoais e materiais que dispón, nin determina como incide esta relación nos 
prezos ofertados. 

3. Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada: non achega 
documentación. 

En conclusión, a vista do antedito, non pode informarse favorablemente a xustificación 
da oferta económica presentada polo licitador, polo que se propón á mesa de contratación a 
súa desestimación por ser anormal ou desproporcionada. 

[5J16¡¡jJ18 

CONCELLO DE SANTIAGO ' Praza do Obradoiro sin ' 15705' Santiago de Compostela' Tel. 981 542300 • www.sanliagodecompostela.gal 



CONCELLO OE 
SANTIAGO 

OBRAS Y VIAL ES CERNE, S.L. 

Procedese ao aná lise da documentación presentada polo licitador tendo en conta a 
documentación e as determinacións establecidas na cláusula 15.3.3 do PCAP: 

1. Xustificación dos prezos ofertados 

A. Materiais 

a) Compra 

Achega documentación de provedores dos seguintes materiais: 

o Minas de Bandeira, SA (MIBASA): achega carta de compromiso e oferta 
económ ica para o subm inistro de áridos sobre camión en planta . 

• Hormigones Carra l, S.L.: subministro en obra de formigóns fabricados en 
planta. 

Achega carta de comprom iso e oferta económ ica vinculadas á actuación 
licitada. Na tarifa aplicada figuran formigóns con especificacións referidas a 
normativa técnica derrogada e suplemento da mesma por distancias de 
subministro superiores a 10 km. 

b) Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de canteiras, 
almacén ou similares): non achega documentación. 

B. Maquinaria 

a) Aluguer e/ou contratación: achega oferta económ ica e carta de compromiso de 
Suministros Industria les Cire, S.L. para o aluguer de diversa maquinaria de obra. 

b) Medios propios: non achega documentación. 

C. Oferta detallada por unidades de obra: non achega documentación. 

2. Vo lume de obra: non achega documentación. 

3. Relación entre custos laborais fixos e vo lume de obra contratada: non achega 
documentación. 

A documentación presentada non permite apreciar ou non o carácter 
desproporcionado ou anormal da súa oferta segundo o sinalado na cláusula 15.3.3 do PCAP. 

En conclusión, a vista do antedito, o licitador non presenta a documentación requirida 
no PCAP e a súa xustificación carece de rigor técnico, polo que se propón á mesa de 
contratación a súa desestimación por ser anormal ou desproporcionada. 
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CONCELLO DE 
SANTIAGO 

SIMER OBRAS Y SERVICIOS. S.L. 

Achega unha única páxina na que manifesta que a diferenza entre a súa oferta 
económica (245.014,90 € con IVE.) e o importe resu ltante como limite de presunción de 
temeridade (245.440,91 € con IVE.) resulta ser de 426,01 € e que dita diferenza é minima 
para cons iderar que a súa proposición económica pode ser cumprida. 

Non presenta ningunha documentación para apreciar ou non o carácter 
desproporcionado ou anormal da súa oferta segundo o sinalado na cláusula 15.3.3 do PCAP. 

En conclusión, a vista do antedito, o licitador non presenta a documentación requirida 
no PCAP e a súa xustificación carece de rigor técnico, polo que se propón á mesa de 
contratación a súa desestimación por ser anormal ou desproporcionada. 
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