CONcmODE
SANTIAGO
Expediente: Obras de "Mellora pavimentación de viais nas parroquias de Enfesta, Vil/estro e O
Eixo" (POS-2016)
Asunto:
Ordenación das ofertas económicas segundo factor prezo e determinación das
ofertas con valores anormais ou desproporcionados

INFORME TÉCNICO

Obxecto
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 (cláusu la 15.3) do procedemento de
contratación das obras de "Mellora pavimentación de viais nas parroquias de Enfesta,
Vil/estro e O Eixo ", incluídas no POS-20 16 da Excma. Deputación Provincial da Coruña, de
acordo co seu Prego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) e coa documentación
do expediente de referencia CON/52/2016.

Apertura sobre C
Con anteriorid ade, e despois de revisar a documentación do sobre A presentado polos
licitadores, foi excluído pola mesa de contratación CONSTRUCCIONES CONC IFA, S.L. por
sinalar no seu compromiso de contratar traballadores desempregados un número inferior ao
establecido como mínimo no PCAP (anexo 1.1 3).
Con data 09/03/2017 celebrouse a reunión da mesa de contratación para a apertura
do sobre C dos licitadores non excluídos ata dito momento. Efectuada a mesma, se detectou a
seguinte íncidencia que apuntar:
• CONSTRUCC IONES D. OGANDO, S.L.: a súa oferta económica (141.897,12 €) excédese
do orzamento base de licitación (141.897,05 €).
Polo tanto, dita oferta, de acordo coa cláusula 15.2, foi refugada pola mesa de
contratación.
En consecuencia,
procedemento foron:
N° DE
ORDE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

as ofertas económicas dos licitadores

NOME DO LICITADOR
OBRAS, TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES FONTE FRIA, S.L.
ARIAS INFRAESTRUCTURAS, SA
COSMALCA , S. L.
ASFALGAL TECNICAS V IARIAS , S.L.
EMPRESA DE MEZCLAS ASFALTICAS , S.L.
EXCAVACIONES CERNADAS VALlNA, S.L.
EXPLOTACIONES GALLEGAS, S.L.
FRANCISCO GOMEZ Y CIA ., S.L.
DESMACO, S.L.
SAGADE 2009, S.L.
CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S. L.

PREZO
(sen I.V.E.)
84 .000,00 €
90. 106,53 €
103.523 ,09 €
90.274,90 €
90.629 ,65 €
90.658,02 €
81.924,00 €
86.994 ,00 €
112.481,79 €
109.743,31 €
81.236,00 €

que continúan
BAIXA

VINCULADAS

40 ,80%
36,50%
27,04%

36,38%
36 ,13%
36,1 1%

42,27%
38,69%

4/5
4/5
7/8
7/ 8

20,73%
22,66%

42,75%
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12

I E HIJOS, S.L

I € 39, 11'
36,4 5
~626 ,6 0 € 36,
98. 700,00 € 30, 44
16/ 17/ 18
7 1~
.246,51 € 49,79
70.:
80 € 50,46
16 17 18
'2.
) € 46,6'
16 17 18
1 € 40,8
97. 128.53 € 31,5 :-iTf- - -89. 63 ' OO € 36,
! € 39,
93.155,41 € 34,

~17-3r
' A~
L ~r~
E:~GA~
LJ~C~I~A.S~
.. ______________________~~2€

14
15
j§
18
19
20
21
22
. 23
24
25
26
28
29

ANTe

~I O

FIL DY, SA
SA
I J. MAURI E HI JOS, S.L.
I P(
, NIEl O, S .
I P(
, S.
I OBRAS Y
, S.L
' EULOGI(' VINAI. OBRAS Y CONSl
SA
OBRAS
IA, S.
OBRAS Y VIALES DE
, S.L.
I
I
: OBRAS Y
, S.L.
: RAFER. S L
\Y
, S.L
, S. L
GESTAl Y LQPEZ, S.
cc
: ANl DUN GARCIA LOZOYA, SA

I

~ LT,

30

'''' Rr" .. d~'' DE

31
32
33
34
35
36
37
36
39
40
41
43

OBRAS Y VIALES
GR CON S"RU(

I

N

Y CO NSTRUCCIONES DE

S.L.

, S.L.
, SA (NOSA)
, S OBRAS Y SERVIi ; IOS, S.L.U.
, S. L.
lE

COVIASTEC, ;.L
~ON STRL
I
A'

I

JS. SA

. Y ~ANDUJAR . S.L.
OS Y
, SA
I
,S.L

8~35 €

39. 1 5 %

85.024, I €
65.981,82 €
106 g~,.12 €
71
I€

I 40 06%

--j

I 53,50%
124,93%
I 45,81%

89.082,90 € 37,22%
)€

70.69: ,11 €
95.056,73 €
lE
97.696,12 €
98.4 48,17 €
88217l1Q..€
87.465,00 €
97.625,1 7 €
, 17 €
9( .203,95 €
14 ' .697,04 €

3' 05%
150 18%
I 33 01%
3: 13%
131 15%
I 30, 62 %
3, ~iTt------l
38,36'
31 ,20'
47,91 '
36,43%
0,00%

171.695,43 €
14 1.897,05 €

Orzamento I. V E. incluido (anexo 1. 3.A):
Orzamento base (sen 21% de I. v. E. ):
Prazo de execución (anexo I. 6):

4 meses

Ordenación das ofertas segundo o c riterio de valoración
De acordo coa cláus ula 9 do peAP, o contrato, sen prexuízo do establecido no mesmo
en relación coas ofertas con valores anormais ou desproporcionados, adxudica rase á empresa
que presente a oferta eco nóm ica mais vantaxosa consistente no prezo mais baixo.
Preséntase a continu ación a ordenación de menor a maior dos licitadores segundo o
prezo ofertado para o contrato:
NOME DO LICITADOR
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12"
13"
14"
15"
16"
17"
18"
19"

25
22
24
12
14
8
38
3,

~024
€ I 4Cos%
~297.52 € 3,18%
86,34 4,35 € 13, 15%
~O O € 3,
~80E 3E
, I € 138,69
87.465,00 € I 38,36 VO
88,2 17,00 € 37,83%

I
rABOA DA Y RAMOS. S . .
OBRAS Y VIA LES DE
. S.
UCC IONES RAFER, S. L.
I'V'AK IINeL MONTES E HIJCIS, S, L.
IAI
I I FIL
SA
Y CIA" S,L
• M ISTURAS, SA
~O
;E
OS . SA
I

21"
22"
23"
24
25
2

l"

35"
36"
37"
38"
39"
40"
41"

89,082,90 € 37,22%

, S,L.

20"
21
2
13
4
4
5
6

89,631,00 E 36,83%
90,106,53 € 36 50%
90 , 181 ,~82~€ 3645%
~, ¡E 3613%
90.274,
3638%
¡ € 36,13%
~€ 36, 11 %
€ 34.35%
l € 33,33%
73 € 33,01%
,12€ ;3 € 31 ,55%
',625, '€ 31 ,20%
97,69E 12 € 31,15%
97.842 OO € 31,05%
~ 44€
30,62'
~OC OO
30,44'
27,04'
12
24,93'
109, 74: I € ~~
11 2. 48' 79€~,
I € "'o!

DBRAS
I , S, L
ARIAS
UCTURAS, SA
ITE
,S,L.
LANCER PROYECTI l S
SA
ASFALGAI
;AS I
, S. L
, DE
; ASFA LTI CAS, S.L

I.

, S.

23
34
33
20
39
35
31
36
15
3
28
10

AR INES OBRAS Y

OS, S ..

,S, u,

S'

GR C
; OBRAS Y
EULOGIO VINA I OBRAS Y CC
~OV I AS TE C, S,L
)$ C
OBRAS Y
OBRAS Y VIALES
, S,L.
HORDE SCON, S.
'ALT, SA
CC
:A, S.L
Y LOPEZ, S, L

I :IOS, S. L,U,
, SA
, S. L

2009, S.

9

,5.

43

UCTIVOS, S.L.

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 Regu lamento xera l da Lei de Co ntratos das Adm inistracións Públi cas (RGLCAP),
En consecue ncia, para aplicar o réxime de apreciación de ofertas económicas co n valores
anorm ais ou desproporcionados, para cada grupo de empresas vin cu ladas tomarase
unicamente a oferta mais baixa No caso da presente licitación resulta de aplicación sobre os
seguintes grupos de vinculación :
ORDENAC iÓN
OFERTAS

2"
4"
5"
I
I

25"
26"

I

N° DE
ORDE

NOME DO LICITADOR

17
16
18

CONSTR UCC IONES PONCIANO NIETO, SL
CONSTRU CCIONES J. MAURI E HI JOS, S.L.
SONDEOS PORZUNA, S.L.

4
5

ASFALGAL TECNICAS V IARIAS, S,L.
EMPRE SA DE MEZCLAS ASFALTICAS, S,L.

PREZO
(sen I.V.E.)

I BAI XA

70.295,80 € I 50,46%
Vincu lada
Vinculada

90,274,90 € I 36,38%

I

Vinculada

I

A determinación das ofertas económicas COn valores anormais ou des proporcionados
realizase mediante o procedemento previsto na cláusula 15,3,2 do PCAP segundo o suposto
de 4 ou mais ofertas:
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1. Media das ofertas eco nóm icas dos licitadores non excluidos despois da
apertura do sobre C e non vinculados (1 a media) ..................................... 90.974,48 €
2. Valor límite das ofertas para a cons id eración do cálculo dunha nova
media (1 a media + 6,67%) .................................... ........ ....................... .... ... 97.042,48 €
3. Ofertas económi cas que superan o valor límite e exclúense do cálculo da nova media
BAIXA

NOME DO LICITADOR

4. Ofertas económ icas non vinculadas que non superan o valor límite para o cálculo da nova
med ia

(s:~i~~,)

NOME DO LI CITADOR

, s.
ONSl

E

7'

32
40
29

8"

9'

1a'

7
19
1
25
22
24
12
14

Il'
12'
13'
14'
15'
16'
17'
18'
19"

38
37

2a'

30

21'

21
2
13
41

22'
23'
24"
25'
2;
28
29
30

8

) NIET' S.L.
, SA (NO:;AJ
'Y OBRAS,
, S.L.
, SA
, ANTO LIN GARCIA
CONSTRl
LEONARDC
S.L
EXPL
, S.L
)~Y
,s .L.
, FON
OBRAS, ~TES Y CON )TRl
DCCfONES r ABOAOA
OBRAS Y VIALES DE GALICIA, ;.L
; IONES RAFER. S.
OZ MONTES E HIJOS, S.L.
) FILLOY, SA
FRANCISCO GOMEZ Y CIA., S.L
MISTURAS, SA
JS, SA
) CONSTRUCC IONS E
, DE
~;;.~~,~~'.;~ci DE
Y vv,,~ ,

ue

OBRAS
ARIAS
AL' OMTE

I

LANCtK

.Y

I

4

6
23
34
33

, S.L
UCTURAS, SA
S ..

I EXC

I

~ES

lBRAS Y
, S.L.U.
1 GR

, S.A.

, S.L

, S.
, S.
:OBRASY

, S.L.U.

, S. L.

BAIXA

65.981 ,82 E
',50%
)€
1,46%
, 11 €
1,18%
73.914,17 € 14 ',91%
,
€ , 45,81
81.236,00 € 4; ',75'
81.924,00 € 42,27'
, I € 40,83'
, ) E 40,80%
85.024,71 E 40,08%
1€ 39,18%
'€ 39, 1 ~
l€ 39,1 '
l € 38,81
l € 38,69
I 87.465 OO € 38,36%
188.2 17 OO € 37,83%

, S. L. 89.082,90 E 37,22%

l € 36,83%
1 90. 106,53 € 36,50%
190. 181,82€ 36,45%
lE 36,43%
190.274,90 € 1 36,38%
~ !€ 36,
1 93 . ~ I € 34,35
¡ € 1 33,33 vo
73 € 133,01 V,

5. Med ia das ofertas económicas non vinculadas que non superan o valor
límite para o cálculo da mesma (2 a media) ................................................. 85.015,66 €
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6. Valor limite das ofertas económicas para a súa consid eración como
temeraria (2 a media - 6,67%) .... .. ...... ... ................................................. 79.345,12 € €
7. Ofertas económ icas inferiores ao valor limite para a súa cons ideración como temerarias
ORDENACiÓN
OFERTAS

1"
2"
3"
4"
5"
6"
7"

N° DE
ORDE

NOME DO LICITADOR

26
17
32
16
18
40
29

CANARGA CONSTRUCCIONES, S.L.
CONSTRUCC IONES PONCIANO NIETO, S.L.
NEME SIO ORDONEZ, SA (NOSA)
CONSTRUCC IONES J . MAURI E HIJ OS, S.L.
SONDEOS PORZUNA, S.L.
CONSTRUCC IONES Y OBRAS ANDUJAR, S.L.
CONSTRUCC IONES A NTOLIN GARCIA LOZOYA, SA

PREZO
(sen I.V.E.)
65.981,82 €
70.295,80 €
70.693 ,11 €
71 .246 ,51 €
72.637, 10€
73.914,17€
76.894,01 €

BAIXA
53,50%

50,46%
50, 18%
49,79%
48,81 %
47 ,91%
45,81 %

Conclusión
A vista do establecido no PCAP do procedemento de licitación, sométese a
consideración da mesa de contratación a avaliación das seg uintes ofertas económ icas
presentadas en canto ao establecido no mesmo para as ofertas con va lores anorma is ou
desproporcionados:
• CANARGA CONSTRUCCION ES, S, L.
• CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.
• NEMESIO ORDÓÑEZ, SA (NOSA)
• CONSTRUCC IONES J. MAURI E HIJOS, S.L.
• SONDEOS PORZUNA, S.L.
• CONSTRUCCIONES Y OBRAS ANDUJAR, S.L.
• CONSTRUCCIONES ANTO lÍN GARCíA LOZOYA, SA
Segundo o sinalado na cláusula 15. 3.3 do PCAP, serán crite rios obxectivos para
apreciar ou non o carácter desproporcionada ou anormal dunha oferta os seg uintes, 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 ca nteiras,
alm acén ou similares): relación detallada dos med ios propios con indicación do
seu custo individualizado ou prezo de venda ao público
B. Maquinaria
a) Aluguer e/ou contratación: relación da maquinaria con indicació n detallada dos
prezos.
b) Medios propios: relación detallada da maquin ari a.

CONCELLO DE SANTIAGO' Praza do Obradoiro sin' 15705 • Sanliago de Compostela' Tel. 981 542300' wv""v.sanliago decompostela.gal

CONClUO O[
SANTIAGO

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
des proporcionados deberá xustifi car a relación existente entre as obras que teña
contratadas ou en execución e os medios persoais e materiais que dispón e determi nar
como in cide esta relación nos prezos ofertados.
3. Relación entre custos laborais fi xos e volume de obra contratada
Xustificarase medi ante a achega da nómina do persoal labora l fi xo e declaración
responsable da obra en execución.
Ademais do sinalado no PCAP, o técnico que subscribe solicita que sexa inclu ido nos
requirimentos aos licitadores que "só se aceptarán como elementos a avaliar das xustificacións
presentadas aqueles que estean acreditados e debidamente ¡ cUmentadOs".
Santiago de Campo ela, 15 de marzo de 2017
O Enxeñe iro d Cam iños municipal,

..

Asdo.: ,=~ ~tr
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I O~ nFNAr.ION N° DE
PREZO
NOME DO LI CITADOR
BAIXA
ORDE
U"t:KTAS
(sen 1.v.E.)
26 I CANARGA CONSTRUCC IONES, S ,L
1°
65,981,82 € 153,50%
17 IL J,"" I KUCC IONES
JO NIETO, S,L
2°
J€
7C
) (
32 I NI
3°
70,693, 11 € 150,18%
, SAJNOSA)
16 I <JU,"" I KUCC IONES J, MAURI E HIJOS, S.L,
4°
71.246,51 € 49,79%
5°
18 I SONDEOS PORZUNA, S,l
72,637,10 € . 48,8 1%
6°
40 1CO,"" KU(
Y OBRAS ANDUJAR, S,L,
73,914,17 € 47,91%
7°
29 I CC
UCr. IONFS ANTOLIN GARC iA LOZOYA, SA
76,894,01 € 45,8 1%
8°
11 , CONSTRUCC IONES
, S,l
81 ,236,00 € 42,75%
I
o;:; GAl I FGAS, S,l,
9°
7
EXP L
81,924,00 € 42,27%
, S,l ,
10°
19
OBRAS Y
I€ 40,83%
1
11°
oo Y CONSTR UCCION ES FONT EFRiA, S,L.
84,000,00 € 4O,RO%
OBRAS,
25
12°
, S ,L
CONSTRUCC IONES TA
Y
,71€ 40,08%
22
13°
OBRAS Y V IA 'S DE GALI CIA , SL (OVIGA)
86.297,52 € 39, 18%
14°
24
CONSTRU<J<JluNES
i€ 39, 15%
, SL
15°
12
oo E HIJOS, S,L
86.400,00 € 39, 11 %
MAR 11I"t:L IVIU ,"
16°
14
AN I UN IU FILLOY SA
, O€ 38,81%
RR ,QQ4,nn € ~R RQ%
=RANr.ISCO
17°
8
Y CiA" SL
18°
MISTURAS, SA
38
87.465,00 €
19°
37 1EXTRACO CONSTRUCC IONS E PROXECTOS, SA
88.2 17,00 € ~7 R~%
30
I
i DE AR IDOS Y
; DE AROSA , SL IMARr.ONSA)
20°
89082,90 €
21°
21
1OBRAS GALLAEC IA, S.L,
89,631,00 € I ,1A R1%
22°
2
:STRUCTURAS, SA
90,106,53 €
I ARIAS I
13 1A LCOMTE GALIC IA, S,L.
90,181,82€
23°
24°
41
ILANCER
,SA
Y
90203,9~€
ASFA I GA l TÉCN ICAS VIAR IAS, S ,L
25°
4
90.274,90 €
26°
5
,DE MF7C:LAS ASFAI.TI CAS, S,L
90 R?Q R~ € 136,13°1
I EXC A'
27°
; IONES
, S,l
6
9C
~€ 136,11%
28°
)S, S ,l
23 ' AR INES OBRAS Y
93.155,41 € 134,35%
SYR-AMG, S,L.U.
29°
34
I€ 33,33%
GR CONSTRUI
30°
; OBRAS Y SF RVIC:IOS , SL U.
95,056,73 € 133,01%
33
31°
20
97,128,53 € 131,55%
EULOG IO V INAL OBRAS Y CONSTRUCC IONES, SA
32°
39
97,625,17 € ! 3 1,20%
, S.L.
33°
35
OBRAS Y S
; GALIC IA, S ,L
I
97.696,12 € 31, 15%
97.R4? nn € 31 ,05%
34°
31
O_BRAS Y V IA 'S IJt::" ,"", S, L.
35°
36
;ON, S,L
98.448,17 € 30,62%
36°
15
IJL
.T,SA
98.700,00 € ~n,44%
37°
3
cm
, S.l
1103,523,09 € 27,04%
1 10R , ~??, 12 € 24,93%
38°
28
=~ I AL Y LOPEZ, S.L
39°
. 2009, S, L
1109,743,31 €
10
40°
9
r.0 , SL
1112.481,79 € 20,73%
IL
¡L
41°
43 IAQUABLUE
S ,L
114 1.897,04 €
0,00%

I FlIr.1 11<:,,'1N
2' MEDIA

T

1

Orzamento /. VE incluido (anexo 1,3,A):
Orzamento base (sen 21% de I, VE):
Prazo de execución (anexo 1,6):
Media das ofertas económicas non excluídas e non vinculadas (1a media):
Valor limite cálculo 2' media segundo cláusula 15.3.2,4 (+6,67%):
Media das ofertas non excluídas e 110n vinculadas inferiores ao límite para 2 a media:
Va/or/imite ofertas temerarias segundo cláusula 15,3.2,4 (-6,67%):

171,695,43 €
141 .897,05 €
4 meses
90.974,48 €
97.042,48 €
85,015,66 €
79,345, 12 €

35,89%
31,61%
40,09%
44,08%
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Excluir
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Excluir
Excluir
Excl uir
Excluir
Exclu ir
Excluir
Excluir

i
i

CONcmODf
SANTIAGO
Expediente: Obras de "Mellora pavimentación de viais nas parroquias de Enfesta, Vil/estro e O
Eixo" (POS-2016)
Asunto:
Análise documentacións xustificación ofertas económicas anormais ou
desproporcionadas

INFORME TÉCNICO
Obxecto

Redáctase o presente informe técn ico para o análise das documentacións presentadas
por CANARGA CONSTRUCC ION ES, S.L. , CONSTRUCCION ES PONCIANO NIETO, S.L. ,
NEMESIO ORDÓÑEZ, SA (NOSA), CONSTRUCCIONES J. MAU RI E HIJOS , S.L.,
Y OBRAS
ANDUJAR , SL
e
SONDEOS
PORZUNA, S. L. , CONSTRUCC IONES
CONSTRUCC IONES ANTOLIN GARCiA LOZOYA, SA como xustificación das súas ofertas
económicas presentadas no procedemento de contratación das obras de "Mellora
pavimentación de viais nas parroquias de Enfesta, Vil/estro e O Eixo", incluídas no
POS-2016 da Excma. Deputación Provincial da Coruñ a, de acordo co seu Prego de Cláus ulas
Adm ini strativas Particulares (PCAP) e coa documentación do expediente de referencia
CON/52/2016.
Antecedentes

1

Con data 15/03/2017 se informou que as ofertas económ icas dos anted itos li citadores
encóntranse en situación de "ofertas con valores anormais ou desproporcionados" nos termos
establecidos na cláusula 15.3.2 do PCAP.
Con datas 27/03/2017 e 30/03/2017, recibi use do Servizo de Contratación de Obras e
Servizos a seg uinte documentación presentada a tal efecto:
PRESENTACION
ORDENACION N" DE
LICITADOR
OFERTAS
ORDE
DATA
REXISTRO
CANARGA CONSTR UCC IONES, S.L.
26
24/03/2017
12.944
l'
23/03/20 17
CONSTRUCC IONES PONCIANO NI ETO, S. L.
2'
17
12.698
NEMES IO ORDOÑEZ, SA (NOSA)
32
28/03/2017
13.419
3'
16
23/03/2017
12.699
CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS , S.L.
4'
5'
18
23103/2017
12.700
SONDEOS PORZUNA, SL
CONSTRUCCIONES Y OBRAS ANDUJAR, SL
6'
40
23/03/2017
12.702
29
23/03/2017
12.701
CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA LOZOYA, SA
7'

Segundo o sinal ado na cláusula 15.3.3 do PCAP, son criterios obxectivos para
aprecia r ou non o carácter des proporcionado ou anormal dunha oferta os segu intes, para os
que se deberá presentar a documentación relacionada:
1. Xustificación dos prezos ofe rtados
A. Materiais
a) Compra
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• Carta de compromiso dos provedores .
• Prezos detallados.
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 co ntratante da páxina web
oficial do Concello, as obras consisten basicamente nos seguintes puntos a executar sobre
viarios municipais:
• Limpeza e acondicionamento superficial do fi rme existente.
• Limpeza de gabias e pasos salvagabias.
• Execución en tramos localizados de caz prefabricado de formigón e bueiro de drenaxe
transversal con embocaduras.
• Reforzo do pavimento mediante rebacheo en tramos con grava e tratamento bituminoso
semiprofundo.
• Estendido de capa de rodaxe de mestura bituminosa en quente previa aplicación de rego
de imprimación.
• Sinalización horizontal de marcas viarias reflexivas.
As obras afectan a 3 tramos de viarios ao longo de sendas parroquias do medio rural
do término municipal de Santiago de Compostela.
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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 económicas
analizadas por ser anormais ou desproporcionadas polos seguintes motivos:
• CANARGA CONSTRUCCIONES, S.L.
Non pode informarse favorablemente a xustificación da oferta económica presentada polo
licitador segundo os argumentos expostos ao longo do seu análise pormenorizado.
• CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.
Non presenta a documentación requirida no PCAP e a súa xustificación carece de rigor
técnico.
• NEMESIO ORDÓÑEZ, SA (NOSA)
Non presenta a documentación requirida no PCAP e a súa xustificación carece de rigor
técnico.
• CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS, S.L.
Non presenta a documentación req uirida no PCAP e a súa xustificación carece de rigor
técnico .
• SONDEOSPORZUNA,S.L.
Non presenta a documentación requirida no PCAP e a súa xustificación carece de rigor
técnico.
• CONSTRUCCIONES Y OBRAS ANDUJAR, S.L.
Non presenta a documentación requirida no PCAP e a súa xustificación carece de rigor
técnico .
• CONSTRUCCIONES ANTOlÍN GARCíA LOZOYA, SA
Non presenta a documentación requirida no PCAP e a súa xustificación carece de rigor
técnico.
Santiago de Compos .ela, 31 de marzo de 2017
O Enxeñeiro d

amiños municipal,

Asdo.: Mi
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ANÁLISE TÉCNICO DAS XUSTIFICACiÓNS PRESENTADAS

CANARGA CONSTRUCCIONES. S.L.

Procedese ao análise da documentación presentada polo licitador tendo en conta a
documentación e as determinacións establecidas na cláusu la 15.3.3 do PCAP:
1. Xustificación dos prezos ofertados
A. Materiais
a) Compra
En primeiro lugar, apuntar que o licitador na súa xustificación manifesta o
seguinte:
"Debido o carácter estratéxico no sector dos prezos dos derivados do
petróleo, pregamos sexan mantidos con carácter de confidenciais entre a
administración e a empresa. "
En consecuencia, debido a que o presente informe técnico é pub li cado no perfil
do contratante do Concel lo de Santiago de Compostela , non se transcribe dita
información, remitíndose, no caso de ser necesario, a súa comprobación no
documento presentado polo licitador.
Achega documentación de provedores dos segu intes materiais:
• CEPSA Comercial Petróleo, SAU .: betume e emulsión asfálticas.
Inclúe unha carta de comprom iso de submi nistro segundo acordo de prezos
vi xentes entra ambas partes.
Achega tamén un segundo documento cos prezos ofertados para o
submin istro dos materiais nas instalacións produtivas do licitador. A va lidez da
oferta, condicionada as variacións do mercado, é de 30 días dende o
01/03/2017. A emu lsión indicada no documento (C65B2) non é ningunha das
previstas no proxecto (C65B3 TRG e C50BF5 IMP).
• Qu imi asfa lt, S.L.L. : emu lsións asfálticas
Achega unh a carta de comprom iso para as obras licitadas e prezos detall ados
de subministro a pé de obra. O documento ten data de 22/03/2016. As
emu lsións indicadas no documento (C65B2 TRG e C50BF4 IMP) non se
axustan estritamente as previstas no proxecto (C65B3 TRG e C50BF5 IM P).
• Prebetong Hormigones, SA : subm inistro de formigón e morteiro a pé de
obra.
Inclúe unha carta de comprom iso de subministro nas condicións que se
acorden entra ambas partes.
Achega tamén un seg undo documento cos prezos ofertados. O documento no
está asinado, ten data de 22/03/2017 e a validez da oferta é de 1 mes.
• Prefabricados Guntín, S.L. : tubos e rigola prefabricados de formigón .
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Inclúe unha carta de comprom iso de subministro previo acordo de condicións
e prezos co li citador.
Achega ademais unha oferta económica para subm ini stro de materiais a
recoller na súa fábrica , ten data de 21/03/2017 e a va lidez da oferta é de
30 días. O sistema de unión dos tubos ofertados (liso) non é o previsto no
proxecto (enchufe-cambota).
• Eulogio Viñal, Obras y Construcciones, SA: marca viaria lineal.
Inclúe unha carta de compromiso de execución nas cond icións que se
acorden entre ambas partes.
Achega ademais unha oferta económica para execución de marcas viarias en
liña, ten data de 21/03/2017 e a validez da oferta é de 1 mes. O proxecto
prevé un prezo por superficie para todo tipo de sinalización horizo ntal e a
oferta e para marcas en liña.
• Ingaroi l, S.L.: submin istro de combustible alternativo.
Achega unha oferta económica, que non é unha carta de compromiso, para o
subministro nas instalacións produtivas do li citador. Descoñecese o
signifi cado do concepto "combustible alternativo" e de que material se trata
con respecto ao previsto no proxecto. Na memoria xustifi cativa o licitador
apunta que esta oferta co rrespóndese co subm ini stro de fuel.
• Ca lfensa Proyectos, S.L.: po mineral ca lca ria .
Achega unha factura de varios subm ini stros efectuados ao longo do mes de
febreiro de 2017 nas súas in stalacións produtiva s. Dito documento non é
unha carta de comprom iso.
b) Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposici ón de canteiras,
alm acén ou simil ares)
O licitador manifesta que é produtor con medios propios de árid os para obras e
de mesturas asfálticas.
Unicamente achega como documentación una circu lar de xane iro de 20 17
dirixida a clientes de gran consumo denominada "Nueva lista de precios de
áridos", con entrada en vigor a partires do 01/02/2017 , sen especificar se os
mesmos son en canteira ou a pé de obras. Non inclúe un estudo de custos
individualizado destes materiais de produción propia. Debe apuntarse que a
mera presentación dun listado de prezos elaborado polo propio licitador non
permite aseverar que estes prezos sexan os de venta ao público, xa que é un
documento de parte e non se achegan outros medios de verificación.
Sobre as mesturas asfá lticas non presenta documentación neste apartado.
B. Maquinaria
a) Alugu er e/ou contratación: manifesta que non dispoñerá de maquinaria en
aluguer ou contratada.
b) Medios propios
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Achega unicamente un listado xera l coa tipoloxía e especificacións básicas da
maquinaria en propiedade e o seu custo horario. Non acredita de maneira
fidedigna o li stado 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 mantén os prezos establecidos no proxecto pero
non achega un estudo detallado dos seus custos horarios do persoal.
Para o estudo individualizado dos seus custos das unidades de obra, establece para
os custos indirectos un porcentaxe do 0% fronte ao 6% do proxecto coa seguinte
argumentación:
"Asómesmo, non temos en conta os custos indirectos por se nós, con oso
persoal e maquinaria o que executamos a totalidade da obra. "
Nembargante, dita afirmación é incorrecta, posto que os custos indirectos defínense
como a suma de todos os gastos que, por su natureza intrínseca, son aplicables a
todos os conceptos de una obra. Como exemplo o custo do xefe de obra e dos seus
medios propios de traballo, xa que dita persoa non executa ningunha unidade de
obra pero intervén directa mente na organización da obra, nas relacións do contratista
coa dirección de obra e coa propiedade, etc. Ou tamén o custo de traslado da
maquinaria a obra e cambios de tramos , etc. Estes custos deben ser repercutidos
proporcionalmente sobre todas as unidades de obra. É por elo, que o licitador debe
ter en consideración a aplicación dun porcentaxe de custos indirectos e non
eliminalos como apunta.
Respecto aos cálculos dos custos de cada unha das unidades de obra, ademais do
xa indicado con anterioridade sobre os prezos dos materiais, debe apuntarse o
seguinte:
• Capa de rodaxe con mestura bituminosa en quente
Ao ser produtor de mesturas bituminosas en quente procede a agregar os cá lculos
de fabricación, transporte e posta en obra para obter o seu custo final, aínda que
non mantén a estrutura definida no proxecto o que dificulta a súa comprobación. A
sistemática de cálculo utilizada es moi básica e confusa e non reflicta
adecuadamente a complexidade organizativa dunha obra. Non utiliza
procedementos estandarizados de cálculo habituais no sector da construción e
sancionados pola práctica. Ademais, os datos aportados de rendementos non
están acreditados, polo que non poden ser verificados. Respecto aos custos de
fabricación dos compoñentes da unidade de obra non achega prezos de venta ao
público acreditados que permitan una comparativa .
• Rego de imprimación, limpeza e acondicionamento da superficie, limpeza de
gabias e rebacheo con grava
Modifica os rendementos da maquinaria e da man de obra, pero non xustifica ou
acredita os valores utilizados.
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• Bueiro
Confunde as especificacións previstas para os pasos salvagabias coas do bueiro
(pano nO 4) e realiza o cálcu lo de custos de forma errónea .
• Xestión de residuos e reposicións e imprevistos
Modifica os custos previstos no proxecto, pero son partidas alzadas a disposición
da obra que non poden reducirse.
Ca lcu la a súa oferta de forma global e agregada, sen axustarse ao 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.
Adema is, no prevé a apl icación dun porcentaxe de gastos xerais, polo que non inclúe
nos custos da obra os seus custos estruturais organ izativos.
2. Volume de obra
Achega un listado de 29 obras en carteira con seu orzamento.
Dita documentación 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
inciden nos prezos ofertados.
3. Relación entre custos laborais fixos e volum e de obra contratada
Non achega a nómina do persoal laboral fixo nin declaración responsable da obra en
execución, polo que non establece a relación entre custos laborais fixos e vo lum e de obra
contratada.
Ademais do exposto , o licitador achega fotografias de distinta maquinaria que
manifesta que é da súa propiedade.
En conclusión, a vista do anted ito, non pode informarse favorablemente a xustificación
da oferta económ ica presentada polo licitador, polo que se propón á mesa de contratación a
súa desestimación por ser anormal ou desproporcionada.
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CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO. S.L.
CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS. S.L.
SONDfOS PORZUNA. S.L.

Os tres 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 ofertas económicas declararon expresamente a súa vinculación .
Cada un deles achega unicamente un documento de 2,5 páxinas no que realizan unha
serie de consideracións xera is 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 oferta 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 des proporcionadas.
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NEMESIO ORDÓÑEZ, SA {NaSAl
O licitador presenta como docum entación xustificativa unha única páxina na que
manifesta o seguinte:
Que nos manlenemos en el precio oferlado en Ia propuesfa de Ia obra indicada, y que nos
comprometemos a realizar las obras por el precio oferlado de acuerdo a las siguienfes:
Los precios oferlados fueron calculados en su día para poder ejecular Ia obra de
acuerdo a los pliegos de condiciones generales y particulares.
En Ia actualidad no tenemos obra pendienle de ejecular para ningún organismo,
por lo que tenemas plena disponibilidad,
Eslamos en disposición de ejecular los Irabajos de inmedialo, ya que dispone mos
de los medios necesarios, lanto material es como personales con experiencia y
formación adecuada.
Realiza unha serie de consideracións xerais que carecen totalmente de calquera rigor
técnico e non permiten un minimo 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.

1
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CONSTRUCCIONES Y OBRAS ANDUJAR, S.L.

O licitador presenta como documentación xustificativa 7 páxinas nas que realiza unha
serie de consideracións xerais e inclúe un listado (2 das páxinas) de maquinaria a disposición
das obras.
No apartado 5.3 apunta que "EI suministro principal de esta obra es Ia red de
saneamientos. ". Indicar que as obras licitadas consisten na pavimentación de viais municipais e
que non prevé a construción de ningunha rede de saneamento.
As consideracións feitas polo licitador 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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CONSTRUCCIONES ANTOLíN GARCíA LOZOYA, S.A.

O licitador presenta unicamente unha declaración na que se reafirma na oferta
presentada, asi como no cumprimento de cantas obrigacións producirá a adxudicación.
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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