
CONCHLODf 
SANTIAGO 

Expediente: Obras de "Cuberla da pista polideporliva de Verdía" (POS+ 2018) 

CON/56/2018 

Asunto: Análise documentación xustificación oferlas económicas anormalmente baixas 

INFORME TÉCNICO 

Obxecto 

Redáctase o presente informe técnico para o análise das documentacións achegadas 
por INNOVA PROFESIONAL DESARROLLOS, S.L. e por GROMA OBRAS, S.L. como 
xustificación das súas ofertas económicas presentadas no procedemento de contratación das 
obras de "Cuberta da pista polideportiva de Verdia", incluidas no POS+ 2018 da Excma. 
Deputación Provincial da Coruña, de acordo ca seu Prego de Cláusulas Administrativas 
Particulares (PCAP) e coa documentación do expediente de referencia CON/56/2018. 

Antecedentes 

Con data 09/01/2019 se informou que as ofertas economlcas de INNOVA 
PROFESIONAL DESARROLLOS, S.L. e por GRaMA OBRAS, S.L. encóntranse en situación 
de "oferlas anormalmente baixas" nos termos establecidos na cláusula 15.4.2 do PCAP. 

Con data 31/0112019 recibiuse do Servizo de Contratación a documentación 
presentada a tal efecto por ditos licitadores para a xustificación das súas respectivas ofertas 
económicas. 

Segundo o sinalado na cláusula 15.4.3 do PCAP, son criterios obxectivos para 
apreciar ou non se unha oferta é anormalmente baixa aquelas condicións da oferta que sexan 
susceptibles de determinar o baixo nivel do prezo ou custos desta: 

1. Xustificación dos prezos ofertados 

2. Volume de obra 

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

E, en particular, no que se refire aos seguintes valores: 

a) O aforro que permita o procede mento ou o método de construción. 

b) As solucións técnicas adoptadas e as condicións excepcionalmente favorables de que 
dispoña para executar as obras. 

c) A innovación e orixinalidade das solucións propostas, para executar as obras. 

d) O respecto de obrigacións que resulten aplicables en materia ambiental, social ou 
laboral e de subcontratación, non senda xustificables prezos por baixo de mercado o 
que incumpran o establecido no artigo 201 da LCSP. 

e) A posible obtención dunha axuda do Estado. 

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos, segundo o 
previsto na cláusula 15.4.4 do PCAP, deben presentar para xustificar ou non a súa oferta a 
seguinte documentación: 

1. Xustificación dos prezos ofertados 

A. Materiais 

A.1. Compra 
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• Carta de compromiso dos provedores . 

• Prezos unitarios detallados. 

A.2. 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 

B.1. Aluguer e/ou contratación: relación da maquinaria con indicación detallada dos 
prezos. 

B.2. 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 

O licitador 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 e boletíns de cotización da Seguridade Social 
do persoal laboral fixo e declaración responsable do persoal que adscribirá á obra 
obxecto de licitación. 

4. Cumprimento de obrigacións salariais 

Presentarase declaración e xustificación de cumprimento de obrigacións salariais cos 
traballadores derivadas de contratos e convenios colectivos. 

5. Relación de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas 

Ademais do anterior, de acordo co previsto na cláusula 15.4.4 do PCAP se terán en 
conta tamén as seguintes consideracións: 

• O órgano de contratación, previo informe dos servizos técnicos e a proposta da mesa de 
contratación, rexeitará as ofertas se comproba que son anormalmente baixas porque 
vulneran a normativa sobre subcontratación ou non cumpren as obrigacións aplicables en 
materia ambiental , soCial ou laboral , nacional ou internacional, incluíndo o incumprimento 
dos convenios colectivos sectoriais vixentes, en aplicación do establecido no artigo 201 da 
LCSP. 

A este respecto, o presente informe técnico no entra a valorar o cumprimento dista 
condición xa que o técnico que subscribe non é competente nas materias a considerar . 

• Entenderase en todo caso, que a xustificación non explica satisfactoriamente o baixo nivel 
dos prezos ou custos propostos polo licitador cando esta sexa incompleta ou se 
fundamente en hipótese ou prácticas inadecuadas desde un punto de vista técnico, 
xurídico ou económico. 

Descrición das obras licitadas 

De acordo co proxecto construtivo (apartado 4.2 da memoria) que figura no perfil do 
contratante da páxina web oficial do Concello, as obras consisten en resolver a cobertura da 
pista multiusos existente en Verdía dando solución a unha superficie de 20,00 m x 32,00 m. 
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Para iso, utilizarase o sistema de cubertas autoportantes con arcos biarticulados apoiadas 
sobre pórticos metálicos. 

Análise técnico das xustificacións presentadas 

En anexo ao presente informe, incorpórase o análise individualizado e pormenorizado 
da documentación presentada, tendo en conta os criterios obxectivos, a documentación 
requirida e as consideracións avaliables segundo o establecido nas cláusulas 15.4.3 e 15.4.4 
do PCAP. 

Conclusión 

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

• INNOVA PROFESIONAL DESARROLLOS, S.L. 
A vista do análise da documentación presentada, dos requisitos establecidos no PCAP 
para a xustificación das ofertas anormalmente baixas e de que o licitador non achega toda 
a documentación esixida no PCAP, non pode informarse favorablemente a xustificación 
presentada . 

• GROMA OBRAS, S.L. 
A vista do análise da documentación presentada, dos requisitos establecidos no PCAP 
para a xustificación das ofertas anormalmente baixas e de que o licitador non achega 
practicamente toda a documentación esixida no PCAP nin acredita os datos utilizados para 
o cálculo da súa oferta económica, se informa desfavorablemente a xustificación 
presentada 
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ANÁLlSE TÉCNICO DAS XUSTIFICACIÓNS PRESENTADAS 

INNOVA PROFESIONAL DESARROLLOS, S,L, 

En primeiro lugar, debe manifestarse que a documentación presentada polo licitador 
non está organizada de acordo co previsto na cláusula 15.4.4 do PCAP e dificulta en gran 
medida a avaliación dos criterios obxectivos previstos na cláusula 15.3.4 do PCAP, polo que se 
parte do seu contido é omitido no análise técnico do presente informe será responsabilidade 
atribuíble unicamente ao licitador debido a circunstancia sin alada. 

Procedese a continuación ao análise da documentación presentada polo licitador 
tendo en conta a documentación e o seu orde establecidos na cláusula 15.4.4 do PCAP: 

1. Xustificación dos prezos ofertados 

A. Materiais 

A.1. Compra 

O licitador presenta a seguinte documentación sobre compra de materiais: 

• Hormigones Carral, S.L. 

Achega unha carta de compromiso de data 25/01/2019 que é posterior a 
data límite de presentación de ofertas (02/01/2019) do procedemento de 
licitación e tamén posterior a data (09/01/2019) do informe técnico que 
determinou as ofertas que inicialmente se atopan en situación de 
"anormalmente baixas" . 

A carta de compromiso inclúe unha tarifa de prezos de febreiro de 2011 
para o subministro a pe de obra de formigóns fabricados en planta. 
Establece diversas condicións entre as que cabe sinalar que se aplicará un 
desconto do 60% sobre a tarifa de prezos , que os prezos serán 
incrementados anualmente no mes de xaneiro segundo o IPC publicado 
para España e que a oferta será válida por 15 días. 

A vista da información facilitada polo licitador, a oferta é posterior a 
presentación da súa proposición económica, ten unha caducidade que non 
garante o período de execución das obras e as especificación s técnicas dos 
formigóns están obsoletas . 

• Ferrallas Vulcano, S.L.L. 

Achega unha carta de compromiso de data 29/01/2019 que é posterior a 
data límite de presentación de ofertas (02/01/2019) do procedemento de 
licitación e tamén posterior a data (09/01/2019) do informe técnico que 
determinou as ofertas que inicialmente se atopan en situación de 
"anormalmente baixas". 

A carta de compromiso inclúe oferta económica para o subministro de 
aceiro para formigóns armados pero non especifica se elaborado en ferralla 
e ou punto de subministro (almacén, pe de obra, etc.). 

A vista da información facilitada polo licitador, a oferta é posterior a 
presentación da súa proposición económica e non é posible determinar as 
condicións do subministro que determinan o prezo final do material. 
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A.2 . Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de 
canteiras, almacén ou similares): non achega documentación ao respecto. 

B. Maquinaria 
B.1. Aluguer e/ou contratación 

Presenta un listado de 2 vehículos para o desprazamento de persoal. 

Non achega documentación xustificativa do seu custo. 

B.2. Medios propios 
Presenta un listado con 1 camión-grúa, 1 caseta de obra e 5 ferramentas de 
mano 

Non achega documentación xustificativa do seu custo. 

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

En primeiro lugar, analizarase os prezos unitarios propostos polo licitador segundo a 
súa natureza: 

• Man de obra 
O licitador mantén os prezos establecidos no proxecto construtivo. Nembargante, 
non achega os seus propios custos salariais e non pode comprobarse o 
cumprimento das abrigas en materia laboral e o artigo 201 da LCSP. 

• Maquinaria 
O licitador mantén os prezos establecidos no proxecto construtivo. Nembargante, 
non achega a información requirida sobre esta maquinaria nin aporta información 
sobre os prezos do seu posible aluguer o un estudo dos seus propios custos no 
caso de que fora da súa propiedade. 

• Materia is 
- Formigóns 

O licitador aplica o descanto do 60% sobre a tarifa de prezos de febreiro de 
2011 de Hormigones Carral, S.L. pero non os incrementos anuais segundo o 
IPC publicado para España que figura como condición na documentación. 

- Aceiro en ferralla 

O licitador utiliza o prezo ofertado por Ferrallas Vulcano, S. L. L. que non 
especifica se é elaborado en ferralla e ou punto de subministro (almacén, pe 
de obra, etc.) 

- Encofrados para formigóns 
O licitador mantén o prezo unitario previsto no proxecto construtivo, pero non o 
xustifica. 

- Xestión de residuos 

O licitador mantén os prezos unitarios previstos no proxecto construtivo, pero 
non os xustifica. 

Para os capítulos 3.1, 3.2 e 4 do orzamento do proxecto construtivo, o licitador 
propón a súa contratación íntegra (ver apartado 5 a continuación), incrementados no 
porcentaxe de custos indirectos previsto no proxecto. 

No caso do capítulo 3.2 (estrutura metálica) existe un ha gran diferenza entre o prezo 
unitario previsto no proxecto construtivo para o aceiro laminado en perfís estruturais 
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(99,91 €/kg) e o considerado polo licitador que deriva da oferta de subcontratación 
(6,33 €/kg). Aos efectos do presente informe técnico non pode determinarse 
satisfactoriamente cal dos dous prezos se axusta ao mercado. No caso do outro 
licitador que presenta documentación xustificativa da súa oferta económica (GROMA 
OBRAS, S.L.) o prezo que aporta, sen acreditar, para esta unidade de obra é de 
77 ,27 €/kg que tamén resulta ter unha gran diferenza co proposto por INNOVA 
PROFESIONAL DESARROLLOS, S.L. e por GROMA OBRAS, S.L. 

Para os capitulos 5 e 6 do orzamento do proxecto construtivo, o licitador mantén o 
previsto no mesmo. 
O licitador establece un porcentaxe de gastos xerais do 13% que é o establecido 
para o proxecto construtivo pero non xustifica se é o porcentaxe de gastos xerais da 
súa organización. 

Como beneficio industrial prevé un 18,78%. Este porcentaxe non é o habitual no 
sector da construción. Ademais, o seu valor numérico non redondeado é un indicio 
de valor axustado a posteriori para cadrar a xustificación do importe da súa oferta 
económica. 

2. Volume de obra 

Achega un listado de 8 obras que manifesta ter en execución a data da súa xustificación 
por un importe global de 3.253.000 €. Sinalar que segundo a información facilitada polo 
licitador o seu cadro de persoal a data de 25/01/2019 consta de 2 xefes de obra, 
2 encargados e 6 operarios polo que a execución simultánea de ditas obras require un 
elevado porcentaxe de subcontratación. 
O licitador 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 

O licitador non achega a nómina e boletíns de cotización da Seguridade Social do persoal 
laboral fixo e tampouco achega declaración responsable do persoal que adscribirá á obra 
polo que non xustifica a relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada. 

4. Cumprimento de obrigacións salariais: non presenta a documentación requirida no PCAP. 

5. Relación de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas 

O licitador presenta a seguinte documentación sobre subcontratos: 

• Noroinstal Sistemas e Instalaciones, S.L. 

Achega unha carta de compromiso de data 23/01/2019 que é posterior a data límite de 
presentación de ofertas (02/01/2019) do procedemento de licitación e tamén posterior 
a data (09/01/2019) do informe técnico que determinou as ofertas que inicialmente se 
atopan en situación de "anormalmente baixas". 

A carta de compromiso inclúe orzamento para o subministro e execución completa 
(instalacións rematadas e funcionando) das unidades de obra do capitulo 4 
(electricidade e alumeado) do orzamento do proxecto construtivo, que supón o 6,32% 
do orzamento de execución material do mesmo. 
Dado que o orzamento de subcontratación é posterior a data limite de presentación de 
ofertas, debe cuestionarse a súa credibilidade xa que o licitador non dispuxo do 
mesmo para a elaboración da súa oferta económica e ben puido con posterioridade 
axustar o orzamento de subcontratación á mesma para xustificala. 
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• Unitelha España, S.L. 

Achega unha carta de compromiso de 16/01/2019 que adxunta un orzamento de 
26/12/2018 para a fabricación , transporte, subministro e montaxe completo das 
unidades de obra do capítulo 3.1 (cuberta autoportante) do orzamento do proxecto 
construtivo, que supón o 50,75% do orzamento de execución material do mesmo . 

• Sotega Noroeste, S.L. 

Achega unha carta de compromiso de data 24/01/2019 que é posterior a data límite de 
presentación de ofertas (02/01/2019) do procedemento de licitación e tamén posterior 
a data (09/01/2019) do informe técnico que determinou as ofertas que inicialmente se 
atopan en situación de "anormalmente baixas". 

A carta de compromiso inclúe orzamento para o subministro e execución totalmente 
montada da unidade de obra do capítulo 3.2 (estrutura metálica) do orzamento do 
proxecto construtivo, que supón o 25,99% do orzamento de execución material do 
mesmo. 
Dado que o orzamento de subcontratación é posterior a data límite de presentación de 
ofertas, debe cuestionarse a súa credibilidade xa que o licitador non dispuxo do 
mesmo para a elaboración da súa oferta económica e ben puido con posterioridade 
axustar o orzamento de subcontratación á mesma para xustificala. 

A vista da información facilitada polo licitador, declara que te previsto o seguinte 
porcentaxe de subcontratación: 

Capítulo 3.1 - Cuberta autoportante 50,75% 
Capítulo 3.2 - Estrutura metálica 25,99% 
Capítulo 4 - Electricidade e alu meado 6,32% 

Total subcontratación 83,06% 

O PCAP non establece un porcentaxe máximo de subcontratación (epígrafe 12 do 
anexo 1) pero dende un punto de vista construtivo o porcentaxe previsto polo licitador é 
moi elevado. 

Tendo en conta que os capítulos 5 (seguridade e saúde) e 6 (xestión de residuos) do 
proxecto non son construtivos, e que representan o 2,48% do seu orzamento de 
execución material , o licitador asume unicamente con seus medios e as súas compras 
directas de materiais o 14,46% das obras e, ademais, das unidades de obra 
tecnoloxicamente mas sinxelas. 

Ademais da documentación sinalada anteriormente, o licitador inclúe unha páxina 
titulada "Actuacións de índole técnico que supoñan un aforro na execución da obra" na que 
manifesta que executou nos últimos anos varias actuacións de naves industriais o que lIe 
outorga unha gran experiencia na súa execución e, en concreto, na colocación de paneis tipo 
sándwich tanto en cubertas como en fachadas. O técnico que subscribe, non entende a 
relación da experiencia que manifesta o licitador con posibles actuación s de índole técnico que 
supoñan un aforro na execución da obra obxecto da licitación. Ademais, segundo manifesta o 
licitador na súa documentación ten previsto subcontratar na súa integridade a estrutura 
completa do proxecto e, polo tanto, no procederá a súa execución con os seus medios propios. 

A vista do todo o antedito, dos requisitos establecidos no PCAP para a xustificación 
das ofertas anormalmente baixas e de que o licitador non achega toda a documentación 
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esixida no peAP, non pode informarse favorablemente a xustificación presentada por INNOVA 
PROFESIONAL DESARROLLOS, S.L. 

CONCELLO DE SANTIAGO' Praza do Obradoiro sIn' 15705 • Santiago de Compostela ' TeL 981 542 300' \V'WW.santiagodecompostela,gal 



CONCHLOOE 
SANTIAGO 

GRaMA OBRAS, S.L 

En primeiro lugar, debe manifestarse que a documentación presentada polo licitador 
non está organizada de acordo co previsto na cláusula 15.4.4 do PCAP e dificulta en gran 
medida a avaliación dos criterios obxectivos previstos na cláusula 15.3.4 do PCAP, polo que se 
parte do seu contido é omitido no análise técnico do presente informe será responsabilidade 
atribuíble unicamente ao licitador debido a circunstancia sinalada. 

Procedese a continuación ao análise da documentación presentada polo licitador 
tendo en canta a documentación e o seu orde establecidos na cláusula 15.4.4 do PCAP: 

1. Xustificación dos prezos ofertados 

A. Materiais 

A.1. Compra: non achega documentación. 

A.2. Medios propios e/o u materiais de produción propia (por disposición de 
canteiras, almacén ou similares) : non achega documentación. 

B. Maquinaria 

B.1 . Aluguer e/o u contratación: non achega documentación. 

B.2. Medios propios 

Presenta un listado de ferramentas de mano, medios auxiliares lixeiros y 
vehículos. 

Coa maquinaria proposta, o licitador non pode executar as obras proxectadas. 

Non achega documentación xustificativa do seu custo. 

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

O licitador achega un listado de prezos descompostos. Nembargante, non xustifica 
os elementos unitarios e os seus rendementos das unidades de obra, os prezos dos 
materiais, os custos do persoal e da maquinaria e o porcentaxe de custos indirectos. 

Polo tanto non é posible validar a xustificación atopada por carecer de 
documentación acreditativa. 

Non achega oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece 
descrito no proxecto técnico. 

Presenta un resumen por capítulos da súa oferta económica . 

O licitador establece un porcentaxe de gastos xerais do 5% pero non xustifica se é o 
porcentaxe de gastos xerais da súa organización. 

Como beneficio industrial prevé un 2% que, se ben é reducido, é unha decisión do 
licitador. 

2. Volume de obra 

O licitador manifesta que achega unha relación de obras executadas e en execución, 
Nembargante, a relación presentada é un listado de obras datado entre os anos 2016 a 
2018, polo que non é posible determinar que obras ten contratadas ou en execución tal e 
como establece o PCAP. 

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

O licitador presenta un listado simple do seu persoal laboral fixo e das súas categorías 
profesionais, pero non achega a súa nómina e os seus boletíns de cotización da 
Seguridade Social e tampouco achega declaración responsable do persoal que adscribirá 
á obra polo que non xustifica a relación entre custos laborais fixos e volume de obra 
contratada . 

4. Cumprimento de obrigacións salariais: non presenta a documentación requirida no PCAP. 

5. Relación de subcontratos programados e carta de compromiso de subcontratistas: non 
achega documentación. 

Ademais da documentación sin alada anteriormente, o licitador inclúe certificados de 
clasificación de contratista de 6 obras xa executadas. Esta documentación non é requirida no 
PCAP. 

A vista do todo o antedito, dos requisitos establecidos no PCAP para a xustificación 
das ofertas anormalmente baixas e de que o licitador non achega practicamente toda a 
documentación esixida no PCAP nin acredita os datos utilizados para o cálculo da súa oferta 
económica, se informa desfavorablemente a xustificación presentada por GROMA 
OBRAS, SL 
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