CONCIU O Df
SANTIAGO

Expediente: Obras de "Ampliación da rede de abastecemento en Sionlla de Abaixo"
(PAS-2015)
Asunto:
Análise documentacións xustificación ofertas económicas anormais ou
desproporcionadas

INFORM E T ÉCNICO

Obxecto
Redáctase o presente informe técnico para o análise das documentacións
presentadas por EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L. , por ESPINA OBRAS
HIDRÁULICAS, SA e por CONSTRUCCIONES OÑIAL, S.L. como xustificación das súas
respectivas ofertas económ icas presentadas no procedemento de contratación das obras de
"Ampliación da rede de abastecemento en Sionlla de Abaixo", incluídas 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/33/2016.

Antecedentes
Con data 10/10/2016 se inform ou que as ofertas economlcas dos seguintes
licitadores encóntranse en situ ación de "ofertas con valores anormais o desproporcionados"
nos termos establecidos na cláusula 15.3.2 do PCAP:
PREZO
ORDENACiÓN N° DE
NOME DO LICITADOR
(sen I.V.E.)
OFERTAS
ORDE
24
EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L. 17.823,73 €
1°
2°
18
ESPINA OBRAS HIDRAULlCAS, SA
22 .036,28 €
3°
11
CONSTRUCCIONES OÑIAL, S.L.
23.966,94 €

BAIXA
55.64%
45 ,15%
40,34%

Con datas 26/10/2016 e 04/11/2016, recibiuse do Servizo de Contratación de Obras
e Servizos a seguinte documentación presentada a tal efecto para o seu análise:
PRESENTACION
ORDENACiÓN N°DE
OFERTAS
ORDE
DATA
REXISTRO
24
03/11/2016
51.724
1°
2°
18
25/10/2016
50.496
3°
11
17/10/2016
48.924
31
18/10/2016
49.068
13°

LICITADOR
EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L.
ESPINA OBRAS HIDRAULlCAS, SA
CONSTRUCC IONES OÑIAL, S.L.
EXCAVACIONES Y OBRAS MELCHOR, S.L.

Indicar que segundo o informe técnico de 10/10/2016 , a proposición presentada por
EXCAVAC ION ES Y OBRAS MELCHOR, S.L. non se atopa en situación de oferta
económica con valor anormal ou desproporcionado, polo que non se procede ao análise da
súa xustificación .
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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.
b) Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de
canteiras, almacén ou similares): relación detàllada 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 que figura no perfil do contratante da páxina web oficial do
Concello, as obras consisten na instalación dunha canalización de abastecemento en gabia,
con reposición do pavimento existente, ou en vaina de protección executada no cruzamento
da estrada estatal cunha perforación horizontal dirixida, mediante o tendido de tubaxe de
polietileno de alta densidade PE-100 de 110 mm de diámetro nominal e 16 atm de presión
de timbraxe . Complétase a canalización mediante a instalación dos correspondentes
elementos de control e manobra da rede , válvulas de comporta e bocas de rego, cos seus
respectivos accesorios de conexión e arquetas.

Análise técnico das xustificacións presentadas
En anexo ao presente informe, incorpórase o análise individualizado e
pormenorizado das documentacións presentadas polos licitadores sinalados , tendo en conta
a documentación requirida segundo o establecido na cláusula 15.3.3 do PCAP.
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Conclusión
Non se analizou a documentación presentada por EXCAVACIONES Y OBRAS
MELCHOR, S.L. porque non se atopa en situación de oferta económica con valor anormal
ou desproporcionada e, polo tanto, non incorre en causa de exclusión por dito motivo.
Proponse á mesa de contratación a desestimación do resto das ofertas económicas
por ser anormais ou desproporcionadas polos seguintes motivos:
• EXCAVACIONES Y OBRAS CANDAL, S.L.
A documentación aportada polo licitador carece totalmente de ca lquera rigor técnico e
en varios dos criterios previstos na cláusula 15.3.3 do PCAP non presenta a
documentación requirida para apreciar ou non o carácter desproporcionado ou anormal
da súa oferta, polo que non permite un mínimo análise para su ava liación. Ademais,
examinada' globalmente, a documentación pode aplicarse xenericamente a ca lquera
tipo de obra.
• ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, SA
Non pode informarse favorablemente a xustificación da oferta económica presentada
polo licitador segundo os argumentos expostos ao longo do seu análise pormenorizado
e polo incumprimento das especificacións técnicas requiridas para algúns dos materiais
previstas no proxecto.
• CONSTRUCCIONES OÑIAL, S.L.
Non pode informarse favorablemente a xustificación da oferta económica presentada
polo licitador segundo os argumentos expostos ao longo do s u análise pormenorizado.
Santiago de Compostela, 1 de novembro de 2016
miño!, municipal,

\¡

",u'
"
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ANÁLISE TÉCNICO DAS XUSTIFICACiÓNS PRESENTADAS

EXCAVACIONES YOBRAS CANDAL, SL
A documentación aportada polo licitador non está organizada segundo os criterios e
determinacións establecidos na cláusula 15.3.3 do PCAP e procedese, na medida do
posible, ao seu análise:
1. Xustificación dos prezos ofertados
A. Materiais
a) Compra: no presenta documentación.
b) Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de
canteiras, almacén ou similares): no presenta documentación.
B. Maquinaria
a) Aluguer e/ou contratación: no presenta documentación.
b) Medios propios
Presenta no seu apartado 1.2 unha relación simple dos "medios materiais
propios previstos para a realización das obras". No inclúe ningún estudo de
custos da súa utilización.
C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no
proxecto técnico: no presenta documentación.
2. Volume de obra contratada ou en execución
Presenta no seu apartado 1.3 un listado de 4 obras contratadas pendentes de terminar
e o orzamento de cada unha, pero no realiza a suma total. Declara no seu
apartado 1.4 que non ten ningunha obra pendente de realizar.
Presenta no seus apartados 1.1 e 1.2 diversos listados simples de persoal e
maquinaria xerais da empresa e específicos de adscrición a obra.
Non xustifica a relación existente entre as obras que teña contratadas ou en execución
e os medios persoais e materiais que dispón , ni determina como incidiria esta relación
nos prezos ofertados que non presenta.
3. Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada
Presenta no seu apartado 1.3 unha relación de traballadores da empresa, sinalando a
súa categoría e tipo de contrato , pero non achega a nómina do persoal laboral fixo.
Non xustifica a relación entre os custos laborais fixos e volume de obra contratada .
Presenta unha declaración responsable de adscrición de persoal e maquinaria en
cada unha das obras que ten en execución , un listado do inmobilizado da empresa e un
listado de obras executadas de abastecemento e saneamento. Dita documentación non é
requirida no PCAP para a xustificación da oferta económica.
Sinalar que en toda a documentación presentada, o licitador non menciona o
importe da súa oferta económica e tampouco expón un cálculo de como a obtén. Resulta
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certamente notable que a xustificació n da oferta económ ica presentada non recoll a, ou ao
menos mencione, a propia oferta económica.
A documentación aportada polo licitador carece totalmente de calquera rigor técnico
e en varios dos criterios previstos na cláusu la 15.3.3 do PCAP non presenta a
documentación requirida para apreciar ou non o carácter des proporcionado ou anormal da
súa oferta, polo que non permite un mínímo análise para su avaliación. Ademais , examinada
globalmente, a documentación pode aplicarse xenericamente a calquera ti po de obra.
En conclu sión, 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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ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS, 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
Aporta cartas de compromiso de provedores e prezos detallados para os
seguintes materiais:
• Plásticos Ferro, S.L.U.
- Tubo de polietileno PE-10a de ON-11a mm e PN-10 atm en rolo de
50 m
A presión nominal definida no proxecto é de 16 atm e non de 10 atm
como consta na oferta de subministro e, por tanto, non cumpre as
especificacións técnicas requiridas na licitación.
Non se especifica a súa cualificación para uso alimentario nin a súa
homologación segundo a norma UNE-EN 12201.
- Manguito de conexión electrosoldable de ON-11 O mm
As xuntas de conexión do tubaxe definidas no proxecto son metálicas e,
por tanto , a oferta de subministro non cumpre as especificacións
técnicas requiridas na licitación .
• Servicios de Perforaciones Gallegos, S.L. e Sondeos del Miño, S.L.:
instalación de vaina de protección en tubo de polietileno de ON-20a mm e
PN-16 atm mediante perforación horizontal dirixida, excluindo terreo
rochoso.
As ofertas de execución e instalación presentadas exclúen do seu prezo
todos os traballos auxiliares previstos no proxecto (pozos de ataque,
replanteo, determinación de servizos afectados, maquinaria e man de obra
de apoio, etc.) polo que deberán ser incluídos na oferta detallada por
unidades de obra.
b) Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de
canteiras , almacén ou similares): non aporta documentación.
Non aporta documentación relativa ao resto de materiais necesarios para a
execución das obras proxectadas (válvulas, bocas de rega , accesorios de
interconexión, áridos, formigóns, prefabricados, tapas, reposición de firmes,
xestión de residuos , etc.).
Os materiais que constitúen a unidade de obra principal (tubaxe de
abastecemento e xuntas) do proxecto non cumpren as especificacións técnicas
requiridas na licitación. En consecuencia, calquera estudo económico elaborado
con ditos materiais non pode ser considerado a vista deste incumprimento.
B. Maquinaria
a) Aluguer e/ou contratación: non aporta documentación.
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b) Medios propios
Sinala os seguintes medios propios: retrocargadora sobre rodas
TEREX 860 SX de 100 CV e camión basculante MAN 33 364 DFAC (10,6 t)
con guindastre de autocarga HIAB 105-3 (950 kg a 9,0 ml . Manifesta que se
encontran amortizados pola súa antiguidade (anos 2007 e 2002).
No estudo do custo horario dos equipos só acredita o de consumo do
combustible pero non o custo do maquinista e o custo do mantemento diario
que sinala. Non inclúe outros custos habituais: seguros, impostos, revisións,
avarías, repostos, etc.). Non ten en conta a estrutura habitual dos estudos de
custos de maquinaria: fixos e variables , tempos de non disposición , etc.
Non aporta información de toda a maquinaria necesaria para a execución das
obras proxectadas.
C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no
proxecto técnico
Presenta un cadro de prezos descompostos e un estudo de custos por unidades
de obra, segundo o mesmo detalle que o orzamento do proxecto. Analizados os
mesmos, sinálanse as seguintes consideracións:
• Para os prezos da man de obra utiliza a táboa salarial do ano 2016, aprobada
pola comisión paritaria do convenio colectivo provincial na súa xuntanza de
07/06/2016, publicada no BOP nO 196 de 17/10/2016 (páxina 2 do nO de
anuncio 2016/8103). Non aporta un estudo dos custos reais nos que incorre co
persoal da súa organización.
• Os materiais que constitúen a unidade de obra principal (tubaxe de
abastecemento e xuntas) do proxecto non cumpren as especificacións técnicas
requiridas na licitación.
• A instalación de vaina de protección en tubo de polietileno de DN-200 mm e
PN-16 atm mediante perforación horizontal dirixida non ten en conta todos os
traballos auxiliares previstos no proxecto (pozos de ataque, replanteo,
determinación de servizos afectados, man de obra de apoio, etc.).
• Na unidade de obra correspondente as gabias e afeccións ao pavimento
(PP004), modifícanse significativamente os rendementos da man de obra e da
maquinaria pero non aporta ningún tipo de documentación ou estudo de custos
que permita avaliar se estes rendemento son reais, como por exemplo un
programa de traballos detallado.
• Para os medios auxiliares (maquinaria, útiles, ferramentas, pequeno material,
etc.) modifica os porcentaxes establecidos nas unidades de obra do proxecto
por valores irregulares (0,018%, 0,066%, 0,680%, 0,945% , 2,746%, 0,673%,
1,567%, 0,168%, 0,074%, 1,956% e 1,821 %) e non aporta xustificación dos
mesmos.
• Reduce o porcentaxe de custos
pero non aporta xustificación do
da empresa situase a 220 km
atópase no polígono do Tambre

indirectos das unidades de obra do 3% ao 1%,
mesmo. Manifesta que é porque a sede central
das obras. Nembargante, a súa sede central
a 6,0 km das obras.
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• Reduce o porcentaxe de gastos xera is do proxecto do 13% ao 9,37% pero non
aporta xustificación do mesmo. Ademais, o valor utilizado parece orientarse a
que o resultado final do estudo económico cadre co valor da súa oferta
económica .
• Establece un porcentaxe de beneficio industrial do 1%. Este porcentaxe é de
absoluta liberdade de elección do licitador pero parece moi reducido e supón
un importe de 199,66 €.
2. Volume de obra contratada ou en execución
Presenta un listado de 12 obras en execución, atopándose as que ten o maior
orzamento fora de España, pero non xustifica a relación existente entre as mesmas e
os medios persoais e materiais que dispón, nin determina como incide esta relación
nos prezos ofertados.
Tamén presenta un listado de servizos en execución que non é requirido no PCAP
para a xustificación da oferta económica.
3. Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada
Presenta recibos de liquidación de cotizacións á Tesouraria Xera l da Seguridade
Social e os TC2 vincu lados correspondentes ao mes de agosto de 2016 e unha
declaración responsable de 12 obras en execución, atopándose as que ten o maior
orzamento fora de España.
Non xustifica a relación entre custos laborais fixos e volume de obra co ntratada.
Presenta un listado xeral nominal do seu persoal con as súas categorias
profesionais e un listado xeral da maquinaria da súa propiedade que non son requiridos no
PCAP para a xustificación da oferta económica.
En conclusión, a vista do antedito e polo incumprimento das especificacións
técnicas req uiridas para algúns dos materiais previstas no proxecto, 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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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
Aporta cartas de compromiso de provedores e prezos detallados para os
seguintes materiais:
• ABN Pipe Abastecimientos , SA
- Tubo de polietileno PE-100 de ON-110 mm e PN-16 atm en barra de
6 m: non se especifica a súa cualificación para uso alimentario, a súa
homologación segundo a norma UNE-EN 12201 e as xuntas de
conexión necesarias.
- Derivación en T de fundición de ON-1 00/1 OO mm, unión B/B/B: non se
especifica se a fundición é dúctil e se inclúe as xuntas e a parafusa ría
de conexión.
- Válvula comporta elástica de ON-100 mm, unión BIB, con cadrado : non
se especifica o material construtivo , a presión nominal e se inclúe as
xuntas e a parafusa ría de conexión.
- Brida autobloqueante de ON-110 mm e PN-10/16 atm:
especifica se inclúe as xuntas e a parafusa ría de conexión.

non

se

- Boca de rega elástica de ON-40 mm, unión brida-rosca femia: a
reducida descrición do elemento non permite comprobar se cumpre as
especificacións do proxecto.
- Tapa de rexistro modelo Twino SR de 060 cm e clase 0-400, con
marco redondo, sen gravar: o proxecto sinala especificamente que a
tapa debe dispor de anagrama do Concello de Santiago e
denominación do servizo.
- Tapa cadrada de L-40 x40 cm e clase C-250: este elemento non está
previsto no proxecto .
• Magán Horco, S. L.
- Aro de formigón de 50.
- Cono de redución.
A breve descrición dos elementos non permite comprobar se cumpren as
especificacións do proxecto.
b) Medios propios elou materiais de produción propia (por disposición de
canteiras, almacén ou similares): non aporta documentación.
Non aporta documentación relativa ao resto de materiais necesarios para a
execución das obras proxectadas (vaina de protección, áridos, formigóns,
reposición de firmes , xestión de residuos, etc.).
B. Maquinaria
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a) Aluguer e/ou contratación : non aporta documentación.
b) Medios propios
Aporta un listado de maquinaria correspondente a execución de traballos en
gabias. Para acreditar a súa posible propiedade inclúe 2 recibos do imposto
de vehículos de tracción mecánica do exercicio 2016 e 6 facturas de
adquisición entre os anos 2002 e 2012. Non especifica os costos de utilización
da mesma.
Non aporta información de toda a maquinaria necesaria para a execución das
obras proxectadas.
C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece descrito no
proxecto técnico
Presenta un estudo de custos por unidades de obra, segundo o mesmo detalle
que o orzamento do proxecto. Analizados os mesmos, sinálanse as seguintes
consideracións:
• Modifica a baixa todos os prezos da man de obra sen aportar un estudo dos
custos reais nos que incorre co persoal da súa organización . Aparentemente ,
os prezos correspóndense co salarios brutos pero non co custo-empresa real.
• Modifica os prezos da maquinaria pero non aporta xustificación dos mesmos.
• Modifica os prezos dos materiais pero de varios deles non aporta a súa
xustificación .
• Non xustifica o prezo presentado para a perforación horizontal dirixid a e a
instalación da vaina de protección no cruce da estrada nacional.
• Modifica os rendementos da man de obra e da maquinaria pero non aporta
xustificación dos mesmos.
Presenta 2 resumes da súa oferta, en follas diferentes da documentación,
contraditorios entre elos:
Estudo de custos
Importe de execución material 18.137,21 €
2.357,84 €
Gastos xerais ao 13%
1.088,23 €
Beneficio industrial ao 6%
Base impoñible
21 .583,28 €
IVE ao 21 %
4.532,49 €
26.115,77 €
Total

Resumen da xustificación
Custos directos previstos
21.583,28
Control de calidade
401,76
(1 % exe. ma!. licitación)
402,81
P.p. de gastos xerais
(2% exe. ma!. oferta)
Beneficio previsto (6,5886%)
1.579,09
Importe sen IVE ofertado
23.996,94

€
€
€

€
€

2. Volume de obra contratada ou en execución
Presenta unicamente unha declaración na que manifesta que o volume de obra
contratada e pendente de executar no exercicio 2016 é de 36.333,50 € .
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
Presenta a relación individual da nómina da empresa do mes de setembro de 2016, un
estudo do custe horario mensual de dito mes e informe de traballadores en alta da
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Tesourería da Seguridade Social. Non especifica cal é o persoal laboral fixo e non
xustifica a relación entre os custos laborais fixos e volume de obra contratada.
Presenta unha declaración xustificando a solvencia económ ica da empresa, o
certificado de clasificación e de inscrición no rexistro estatal de contratista de obras
acompañado dunha declaración responsable da súa vixencia , unha declaración do seu
cadro de persoal (categoría e tipo de contrato) , 4 certificados de boa execución de obras de
abastecemento e saneamento e certificado de conformidade da empresa á norma
ISO 9001 :2008. A documentación sina lada non é requirida no peAP para a xustificación da
oferta económica.
En conclusión, a vista do antedito, non pode informa rse 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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