CONCULODE
SANTIAGO
Expediente: Obras de "Rexeneración do pavimento de calzada dos viais de acceso ó Pazo de
Congresos e Exposicións de Galicia (Miguel Ferro Caaveiro - Fernando de Casas
Novoa)"
Análise documentacións xustificación ofertas económicas anormais ou
Asunto:
desproporcionadas

INFORME TÉCNICO
Obxecto
Redáctase o presente informe técnico para o análise da documentación presentada
por MOVIMIENTOS DE ARIDOS y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA)
como xustificación da súa oferta económicas presentada no procedemento de contratación das
obras de "Rexeneración do pavimento de calzada dos viais de acceso ó Pazo de
Congresos e Exposicións de Galicia (Miguel Ferro Caaveiro - Fernando de Casas
Novoa)", de acordo co seu Prego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) e coa
documentación do expediente de referencia CON/470/2017.

Antecedentes
Con data 21/03/2018 se informou que a oferta económica do antedito licitador e de
ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS , S.L. atópanse en situación de "ofertas con valores anormais
ou desproporcionados" nos termos establecidos na cláusula 10.1.1.b do PCAP.
Con data 13/04/2018 recibiuse do Servizo de Contratación de Obras e Servizos a
seguinte documentación presentada a tal efecto:
ORDENACION
OFERTAS

1

l'

N°DE
ORDE
20

PRESENTACION
DATA
REXISTRO
28/03/2018

13.394

LICITADOR
MOVIMIENTOS DE ARIDOS y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.
(MARCONSAl

O licitador ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS, S.L. non presentou documentación
xustificativa.
Segundo o sinalado na cláusula 10.1.1.b do PCAP, son 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 elou 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
1lI 1 ~ 5
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a) Aluguer elou 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 fi xos 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 na renovación e mellora do firme actual en aglomerado
en mal estado, mediante a retirada de materiais e estendido da sección de firme composta
dunha capa de 30 cm de balastro artificial e de unha capa de 10 cm de mestura bituminosa en
quente. Paralelamente se realizarán obras de reparación nas beirarrúas así como a mellora da
accesibilidade nos pasos de peóns existentes.
Análise técnico da xustificación presentada

En anexo ao presente informe, incorpórase o análise individualizado e pormenorizado
da documentación presentada polo licitador, tendo en conta a documentación requirida
segundo o establecido na cláusula 10.1.1.b do PCAP.
Conclusión

Proponse á mesa de contratación a desestimación de todas as ofertas económicas
analizadas por ser anormais ou desproporcionadas polos seguintes motivos:
• MOVIMIENTOS DE ARIDOS y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L. (MARCONSA)
Non pode informarse favorablemente a xustificación da oferta económica presentada polo
licitador segundo os argumentos expostos ao longo do seu análise pormenorizado .
• ASFALGAL TÉCNICAS VIARIAS, S.L.
Non presenta documentación xustificativa da súa oferta económica.
Santiago de
O Em:eñEdfei <,Cle

Firmado por FERNANDEZ SOLIS,
MIGUEL (FIRMA) el día 17/04/2018 con
un certificado emitido por AC DNIE
001

Asdo .: ~~~~~ilJerElZ Solís
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ANÁLlSE TÉCNICO DAS XUSTlFICACIÓNS PRESENTADAS

MOVIMIENTOS DE ARIDOS y CONSTRUCCIONES DE AROSA. S.L. (MARCONSA/

Procedese ao análise da documentación presentada polo licitador tendo en conta a
documentación e as determinacións establecidas na cláusula 10.1.1.b do PCAP:
1. Xustificación dos prezos ofertados
A. Materiais
a) Compra
• Carta de compromiso dos provedores: non presenta documentación .
• Prezos detallados: non presenta documentación.
Manifesta que os materiais a utilizar na obra serán adquiridos de provedores cos
que ten establecidos acordos marco (inclúe un listado). Non aporta ningunha
documentación acreditativa nin datos sobre o manifestado aplicables sobre a
oferta económica .
Manifesta que xa dispón en propiedade de un porcentaxe moi significativo das
tubaxes e lousetas a instalar na obra e que ten un custo cero xa que se ato pan
amortizados como sobrantes destas obras, supoñendo actualmente un custo
cero. En primeiro lugar, o proxecto non prevé a instalación de tubaxes e as
lousetas sobrantes poden o non poden ser da mesma tipoloxía que as
contempladas no proxecto. En segundo lugar a afirmación de "custo cero" é
radicalmente falsa. Todos os materiais sobrantes ten un custo de adquisición a
repercutir directamente na obra na que se aplican . Ademais , atópanse
aprovisionados, o que supón un incremento do seu custo, xa que debe
repercutirse os custos de almacenamento e os custos financeiros entre o
momento do pago da súa compra e o momento do abono da súa certificación.
b) Medios propios elou materiais de produción propia (por disposición de canteiras,
almacén ou similares)
Manifesta que na obra non existen partidas de mesturas bituminosas.
Nembargante, é o obxectivo principal do proxecto a rexeneración integral deste
tipo de pavimento existente no viario . As unidades de obra de mesturas
bituminosas en quente representan o 47 ,09% do orzamento de execución do
proxecto.
Manifesta dispor en propiedade (adxunta ficha técnica) dunha planta fixa
descontinua de aglomerado asfáltico en quente, se ben non acredita a súa
propiedade.
Non presenta para os medios propios indicación do seu custo individualizado ou
prezo de venda ao público que permita avaliar a súa oferta económica.
B. Maquinaria
a) Aluguer elou contratación: non presenta documentación.
b) Medios propios
Achega unicamente un listado xeral coa tipoloxía e especificación s básicas da
maquinaria en propiedade. Non acredita de maneira fidedigna o listado
presentado.
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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
Presenta un listado de prezos simples de mano de obra, maquinaria, materiais e
consumibles sen acreditar ou xustificar en ninguén caso os prezos definidos
(provedores, custos propios, etc.).
Presenta un análise da descomposi ción do prezos unitarios das unidades de obra do
proxecto. A documentación presentada é a saída informática dun programa de estudo
de custos que resu lta inintelixible para o seu avaliación , non pudendo determinar a
idoneidade do indicado no mesmo. Ademais , non acredita en ningún caso os datos
utilizados no seu estudo (elementos das unidades de obra, prezos simples,
rendementos , etc.).
Presenta unha oferta detallada por unidades de obra sobre a que cabe sinalar o
seguinte:
o

Os prezos utilizados nas unides de obra non están debidamente acreditados
segundo o sinalado con anterioridade.

o

Na unidade de obra de "formación de caixa" figura a indicación "incluido" e o seu
custo é cero. É evidente que debe ter un custo específico no estudo económico.

o

Na partida para a xestión de residuos figura a indicación "incluido en fre" e o seu
custo é cero . Descoñécese o significado da sinalada indicación e, evidentemente,
debe ter un custo específico no estudo económico.

o

Redúcese o orzamento destinado a seguridade e saúde sen xustificar o importe
establecido no estudo de custos .

o

Redúcese o importe orzamentado da partida alzada a xustificar para reposicións e
imprevistos. Dita partida non pode reducirse posto que debe estar dispoñible para
a execución da obra segundo as ordes do director de obra e dada a súa natureza
imprevista non pode establecerse a priori cal é o seu custo.

o

Establece un porcentaxe de custos indirectos para as unidades de obra do 1%. No
proxecto este porcentaxe é do 6%. Non xustifica nin acredita a diferenza de
porcentaxe utilizado.

o

Establece un porcentaxe para o control de calidade externo do 2% (engade o
porcentaxe ofertado corno mellora) sobre o orzamento de execución material da
licitación. Nembargante, a cláusula 27 do PCAP da licitación establece o cálculo
sobre o orzamento da obra, é dicir, sobre orzamento base de licitación. O cálculo
efectuado é incorrecto.

o

Establece para os gastos xerais da empresa un porcentaxe do 6%. O proxecto
sinala un porcentaxe do 13% que te engad ido tamén o control de calidade . Por
tanto, o seu porcentaxe comparativo é de 2%+6%=8% fronte ao 13%. Non
xustifica nin acredita a diferenza de porcentaxe utilizado.

o

Como resultado da confrontación do seu estudo de custos coa súa oferta
económica resulta un beneficio industrial de 862 ,63 € (0,61%). Se ben este
beneficio é unha decisión do licitador, resulta significativo que sexa un número
aleatorio.
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2. Volume de obra
Presenta unha declaración responsable cun un listado de 11 obras en execución con
seus importes de adxudicación sen totalizar o volume de obra.
Presenta un listado, sen acreditar, de maquinaria en propiedade, constando tipo , marca,
modelo e matricula no seu caso.
Presenta un listado de persoal a adscribir as obras.
Non xustifica a relación existente entre as obras que te 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 o informe de traballadores en alta nun código de conta de cotización (ITA) da
Tesouraría da Seguridade Social do día 22/01/2018. En dito listado non figura cal é o
persoallaboral fixo nin a súa nómina. En páxinas posteriores engade unha táboa co custo
anual totalizado do persoal fixo entre os anos 2014 e 2017, pero non acredita os datos
aportados.
Engade unha táboa e o gráfico resultante entre a facturación anual (non acreditada) e o
custo do persoal fixo entre os anos 2014 e 2017.
A pesar da información aportada, non xustifica a relación entre custos laborais fixos e
volume de obra contratada, xa que so calcula esta relación para os exercicios anteriores
(2014-2017) e non para o exercicio en curso .
Ademais do antedito, aporta un listado (31 páxinas) cunha relación de obras
executadas aproximadamente entre os anos 2005 e 2013.

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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