CONCI'LLODE
SANTIAGO
Expediente: Obras de "Mellora pavimentación viario acceso a Busto: cruce de Chorente Neiro" (POS+ 2017)
Asunto:
Aná/ise documentación xustificación ofer/as económicas con valores anormais ou
desproporcionados

INFORME TÉCNICO

Obxecto
Redáctase o presente informe técnico para o análise das documentación s achegadas
por EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L. , FRANCISCO GÓMEZ y CíA., S.L. e OBRAS Y
VIALES DE GALlCIA, S.L. (OVIGA) como xustificación das súas ofertas económicas
presentadas no procedemento de contratación das obras de "Mellora pavimentación viario
acceso a Busto: cruce de Chorente - Neiro", incluidas no POS+ 2017 da Excma.
Deputación Provincial da Coruña, de acordo co seu Prego de Cláusulas Administrativas
Particulares (PCAP) e coa documentación do expediente de referencia CON/1/2018.

Antecedentes
Con data 19/04/2018 se informou que as ofertas económicas de EXPLOTACIONES
GALLEGAS, S.L. , FRANCISCO GÓMEZ y CíA., S.L, OBRAS GALLAECIA, S.L. e OBRAS Y
VIALES DE GALlCIA, S.L. (OVIGA) encóntranse en situación de "ofer/as con valores anormais
ou desproporcionados" nos termos establecidos na cláusula 15.3.2 do PCAP.
Con data 08/05/2018 recibiuse do Servizo de Contratación a seguinte documentación
presentada a tal efecto:
ORDENACiÓN N' DE
OFERTAS
ORDE

PRESENTACiÓN
LICITADOR
DATA

REXISTRO

l'

5

27/04/2018

17.747

EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L.

2'

6

27/04/2018

17.749

FRANCISCO GÓMEZ y CiA., S.L.

4'

15

26/04/2018

17.538

OBRAS Y VIALES DE GALlCIA, S.L. (OVIGA)

A data do presente informe non se ten constancia de que OBRAS GALLAECIA, S.L.
teña presentada documentación xustificativa.
Segundo o sinalado na cláusula 15.3. 3 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.
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b) Medios propios e/ou 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.
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 no acondicionamento e mellora do firme no viario
proxectado mediante a substitución das regas asfálticas existentes por unha capa de mestura
bituminosa en quente. Paralelamente, se realizarán as obras que sexan necesarias en cada
caso en relación as cunetas perimetrais existentes e a mellora de algunhas destas executando
os correspondentes tubos de formigón soterrados.
Análise técnico das xustificacións presentadas

En anexo ao presente informe, incorpórase o análise individualizado e pormenorizado
da documentación presentada, 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 económicas
analizadas por ser anormais ou desproporcionadas polos seguintes motivos:
• EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L.
Non presenta a documentación requirida no PCAP e a súa xustificación carece de rigor
técnico.
• FRANCISCO GÓMEZ y CIA., S.L.
Non presenta a documentación requirida no PCAP e a súa xustificación carece de rigor
técnico.
• OBRAS GALLAECIA, S.L.
Non presenta documentación.
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• OBRAS Y VIALES DE GALlCIA, S.L. (OVIGA)
Non presenta a documentación requirida no PCAP e a súa xustificación carece de rigor
técnico.
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Firmado por FERNANDEZ SOLIS, MIGUEL
(FIRMA) el día 09/05/2018 con un certificado
emitido por AC DNIE 001
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ANÁLlSE TÉCNICO DAS XUSTIFICACIÓNS PRESENTADAS

EXPLOTACIONES GALLEGAS. S.L.
FRANCISCO GÓMEZ y cíA .. S.L.

Os dous licitadores presentan de forma individual a súa documentación xustificativa,
sendo as mesmas practicamente idénticas, polo que o seu análise é o mesmo. Apuntar que
nas súas oferlas económicas declararon expresamente a súa vinculación.
Cada un deles achega unicamente un documento de 2,5 páxinas no que realizan unha
serie de consideracións xerais que carecen totalmente de calquera rigor técnico e non permiten
un mínimo análise para su avaliación. Manifestan que as súas respectivas oferlas económicas
difiren en un ha mínima cantidade do valor límite para a súa consideración como anormal ou
desproporcionada.
Non presentan ningunha documentación para apreciar ou non o carácter
desproporcionado ou anormal da súa oferla segundo o sinalado na cláusula 15.3.3 do PCAP.
En conclusión, a vista do antedito, os licitadores non presentan a documentación
requirida no PCAP e as súas xustificacións carecen de rigor técnico, polo que se propón á
mesa de contratación a súa desestimación por ser anormais ou desproporcionadas.

OBRAS Y VIALES DE GALlCIA. S.L. (OVIGA)

Achega unicamente un documento de unha paxlna no que realiza unha serie de
consideracións xerais que carecen totalmente de calquera rigor técnico e non permiten un
mínimo análise para su avaliación.
Non presentan ningunha documentación para apreciar ou non o carácter
desproporcionado ou anormal da súa oferla segundo o sin alado na cláusula 15.3.3 do PCAP.
En conclusión, a vista do antedito, 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 desproporcionadas.
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