ACTA OBERTURA DE PLECS PER LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE MILLORA DE MASSES
DE PI BLANC CORRESPONENTS A LES FINQUES MAS DE LA RIERA, ROQUES DEL MIGDIA I
SERRES VELLES, EN 3 LOTS (Exp. 1/2020 PLP)

Identificació de la sessió
Data: 22 de juny de 2020
Inici: 9:00h
Final: 13:00
Lloc:
Telemàtica
Assistents
President: Agustí Guilamany Parellada
Tècnica OTPMIFDA de Diputació de Barcelona: Núria Ruiz Roca
La Tècnica de l'OTPMIFDA que no forma part de la junta de l’APF però hi dona suport tècnic té veu però
no vot.
Antecedents
En data de 5 de juny de 2020 es publica a la pàgina web de l'Associació de Propietaris Forestals
Serralada Prelitoral del Penedès (www.apfpenedes.cat) l’anunci de contractació de treballs forestals en
el marc de programa anual d’actuacions 2020 que desenvolupa en col·laboració amb els ajuntaments, la
Mancomunitat Penedès- Garraf i la Diputació de Barcelona amb número d’expedient 1/2020.
Les obres tenen per objecte la realització dels treballs de millora de pi blanc, corresponents a aclarides
de plançoneda a les finques Mas de la Riera (Lot 1) i Roques del Migdia (Lot 2) de Pontons i aclarida de
millora a la finca Serres Velles (Lot 3) de Font-rubí corresponents al Programa Anual d’Actuacions 2020.
En el termini de 10 dies hàbils des de la publicació de l’anunci (termini màxim 19 de juny de 2020) s’han
rebut 7 ofertes:








Adomgri S.L.U.
Obres Forestals Sardà S.L.
Explotacions Forestals Bioverd S.L.
Foresmader S.L.
Gil Forestal S.L.
Serfoesmi S.L.
Serveis Forestals Hugtrans S.L.

Lots 1, 2 i 3
Lots 1, 2 i 3
Lots 1, 2 i 3
Lots 1, 2 i 3
Lots 1, 2 i 3
Lots 1, 2 i 3
Lots 1, 2 i 3

Desenvolupament de la sessió

A. L’obertura d’ofertes ha comportat la revisió de la documentació aportada
B. La puntuació obtinguda s’ha calculat segons el plec de clàusules administratives on el 100%
de la puntuació ha sigut per l’oferta econòmica.
C. Segons la valoració de les ofertes el resultat obtingut ha estat:
Lot 1:
Nom empresa
Serveis Forestals Hugtrans S.L.
Adomgri S.L.U.
Obres Forestals Sardà S.L.
Foresmader S.L.
Gil Forestal S.L.
Serfoesmi S.L.
Explotacions Forestals Bioverd S.L.

Puntuació obtinguda
100
91
82
74
69
66
60

Observacions
Preu anormalment baix
Preu anormalment baix
-

Puntuació obtinguda
100
96
81
77
75
68
59

Observacions
Preu anormalment baix
Preu anormalment baix
-

Puntuació obtinguda
100
98
95
93
87
85
81

Observacions
-

Lot 2:
Nom empresa
Adomgri S.L.U.
Serveis Forestals Hugtrans S.L.
Obres Forestals Sardà S.L.
Serfoesmi S.L.
Gil Forestal S.L.
Foresmader S.L.
Explotacions Forestals Bioverd S.L.

Lot 3:
Nom empresa
Obres Forestals Sardà S.L.
Adomgri S.L.U.
Serveis Forestals Hugtrans S.L.
Foresmader S.L.
Serfoesmi S.L.
Gil Forestal S.L.
Explotacions Forestals Bioverd S.L.

D. Per a la determinació d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats s'ha tingut en
compte el punt V del plec de condicions on s'estableixen els següents paràmetres per a la
determinació d'ofertes amb valors anormals o desproporcionats.
Oi<0,9 x OM

On:

Oi = cadascuna de les ofertes econòmiques
OM = mitjana de les ofertes

E. En aquest cas, segons el punt 17 del plec s'estableix que:
17.1 La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o
desproporcionats s’ha de dur a terme en funció dels límits i paràmetres objectius establerts en
l’apartat V del quadre de característiques.
17.2 En el supòsit que alguna de les proposicions incorri en presumpció d’anormalitat,
l’Associació ha de sol·licitar a les empreses licitadores que els hagin presentat que justifiquin i
desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus o dels costos o qualsevol altre
paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit l’eventual anormalitat de la proposició. El
requeriment es farà per escrit, per tal que presentin les precisions que considerin oportunes
sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora té un termini
màxim de 5 dies hàbils, a comptar des de l’enviament de la comunicació corresponent, per
presentar les justificacions per escrit, les quals es poden referir a:
- Les solucions tècniques adoptades o les condicions excepcionalment favorables de
què disposa l’empresa licitadora per executar les obres.
- La innovació en la forma d’execució proposades per l’empresa licitadora.
- La possible obtenció d’una ajuda estatal per part de l’empresa licitadora.
17.3 Les sol·licituds de justificació es trametran a l’empresa mitjançant correu
electrònic.
Per tant, es sol·licitarà a les empreses Serveis Forestals Hugtrans S.L. i Adomgri S.L.U. per als
Lots 1 i 2 la justificació dels valors anormals o desproporcionats a través del correu electrònic
de l'Associació.
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ANNEX A L'ACTA D'OBERTURA DELS PLECS PER LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE
MILLORA DE MASSES DE PI BLANC CORRESPONENTS A LES FINQUES MAS DE LA RIERA,
ROQUES DEL MIGDIA I SERRES VELLES, EN 3 LOTS (Exp. 1/2020 PLP)

Identificació de la sessió
Data: 1 de juliol de 2020
Inici: 19:00h
Final: 20:45
Lloc:
Telemàtica a través de la plataforma JitsiMeet
Assistents
President: Agustí Guilamany Parellada
Secretari: Ferran Rosés Vila
Vocal: Rosa Maria Garcia Elosegui
Tècnica OTPMIFDA de Diputació de Barcelona: Núria Ruiz Roca
La Tècnica de l'OTPMIFDA que no forma part de la junta de l’APF però hi dona suport tècnic té veu però
no vot.
Excusa la seva absència:
Vocal: Manel Arévalo
Antecedents
En data de 5 de juny de 2020 es publica a la pàgina web de l'Associació de Propietaris Forestals
Serralada Prelitoral del Penedès (www.apfpenedes.cat) l’anunci de contractació de treballs forestals en
el marc de programa anual d’actuacions 2020 que desenvolupa en col·laboració amb els ajuntaments, la
Mancomunitat Penedès- Garraf i la Diputació de Barcelona amb número d’expedient 1/2020.
Les obres tenen per objecte la realització dels treballs de millora de pi blanc, corresponents a aclarides
de plançoneda a les finques Mas de la Riera (Lot 1) i Roques del Migdia (Lot 2) de Pontons i aclarida de
millora a la finca Serres Velles (Lot 3) de Font-rubí corresponents al Programa Anual d’Actuacions 2020.
En el termini de 10 dies hàbils des de la publicació de l’anunci (termini màxim 19 de juny de 2020) s’han
rebut 7 ofertes:



Adomgri S.L.U.
Obres Forestals Sardà S.L.

Lots 1, 2 i 3
Lots 1, 2 i 3







Explotacions Forestals Bioverd S.L.
Foresmader S.L.
Gil Forestal S.L.
Serfoesmi S.L.
Serveis Forestals Hugtrans S.L.

Lots 1, 2 i 3
Lots 1, 2 i 3
Lots 1, 2 i 3
Lots 1, 2 i 3
Lots 1, 2 i 3

El 22 de juny es fa l'obertura de plecs i s'observa que hi ha dues finques on dues empreses han
presentat un preu anormalment baix o desproporcionat en els lots 1 i 2.
El 22 de juny s'envia un correu electrònic des de l'adreça de l'Associació per informar a aquestes dues
empreses que han presentat ofertes amb valors anormals o desproporcionats, i que segons s'estableix
en el punt 17 dels plecs, han d'enviar un informe justificatiu dels preus. L'empresa licitadora té un
termini màxim de 5 dies hàbils, a comptar des de l'enviament de la comunicació corresponet, per
presentar per escrit les justificacions, les quals es poden referir a:
- Les solucions tècniques adoptades o les condicions excepcionalment favorables de què
disposa l'empresa licitadora per executar les obres.
- La innovació en la forma d'execució proposades per l'empresa licitadora.
- La possible obtenció d'una ajuda estatal per part de l'empresa licitadora.
Les dues empreses responen al correu enviant un informe dins el termini establert, tot i que només el
presenten per un únic lot, tot i que se'ls demana que presentin per als dos lots que han ofertat amb
preus anormals.
L'Associació sotmet la documentació corresponent per tal de decidir, o bé la seva acceptació i es pugui
tenir en compte a tots els efectes per resoldre l'adjudicació del contracte, o bé el seu rebuig.
Desenvolupament de la sessió del dia 1 de juliol de 2020

A. Es revisen els informes rebuts per les dues empreses que van presentar ofertes amb valors
anormals o desproporcionats.
B. Segons la valoració dels informes el resultat obtingut ha estat:




Adomgri S.L.U. presenta informe justificatiu per al lot 2 (Roques del Migdia) però no
per al lot 1, per tant, se n'exclou l'oferta per al lot 1.
Serveis Forestals Hugtrans S.L. presenta informe justificatiu per al lot 1 (Mas de la
Riera) però no per al lot 2, per tant, se n'exclou l'oferta per al lot 2.
Tècnicament no es veu viable el tipus d'actuació que proposa l'empresa Serveis
Forestals Hugtrans S.L., per al lot 1, pel tipus de bosc en el que ens trobem (massa
post-incendi) i pel tipus d'actuació que es preveu fer tal i com està descrit en els Plecs
de condicions tècniques. Per tant, l'Associació rebutja la proposició.

C. Per tant, tenint en compte totes les casuístiques, l'empresa Obres Forestals Sardà, seria
l'adjudicatària de 2 lots, el lot 1 i el lot 3. D'acord amb el punt O dels plecs de clàusules
administratives, les empreses licitadores no podran optar a ser adjudicatàries al mateix temps
de més d'1 lot, per tant es tindrà en compte la preferència manifestada per les empreses

licitadores. En cas que no s'indiqui, el criteri a aplicar és el de major a menor import de
pressupost dels lots afectats.
D. Segons la valoració de les ofertes un cop fetes les valoracions dels informes el resultat
obtingut ha estat:
Lot 1:
Nom empresa

Puntuació
obtinguda

Serveis Forestals Hugtrans S.L.

100

Adomgri S.L.U.
Obres Forestals Sardà S.L.
Foresmader S.L.
Gil Forestal S.L.
Serfoesmi S.L.
Explotacions Forestals Bioverd S.L.

91
82
74
69
66
60

Observacions
Preu anormalment baix - Exclosa per
no acceptació de la justificació
Preu anormalment baix. Exclosa per
no justificar l'oferta
-

Lot 2:
Nom empresa

Puntuació obtinguda

Adomgri S.L.U.

100

Serveis Forestals Hugtrans S.L.
Obres Forestals Sardà S.L.
Serfoesmi S.L.
Gil Forestal S.L.
Foresmader S.L.
Explotacions Forestals Bioverd S.L.

96
81
77
75
68
59

Observacions
Preu anormalment baix. Acceptada
la justificació.
Preu anormalment baix. Exclosa per
no presentar la justificació.
-

Puntuació obtinguda
100
98
95
93
87
85
81

Observacions
-

Lot 3:
Nom empresa
Obres Forestals Sardà S.L.
Adomgri S.L.U.
Serveis Forestals Hugtrans S.L.
Foresmader S.L.
Serfoesmi S.L.
Gil Forestal S.L.
Explotacions Forestals Bioverd S.L.

E. Es contactarà amb les empreses adjudicatàries per tal d'iniciar els tràmits de contractació.
en el cas de les empreses que han guanyat més d'un lot, se'ls ha adjudicat el lot amb import

més elevat, i per tant s'ha adjudicat a l'empresa següent de l'ordre de valoracions, tal com
estableixen els plecs:
- Lot 1: Obres Forestals Sardà S.L.
- Lot 2: Adomgri S.L.U.
- Lot 3: Serveis Forestals Hugtans S.L.
El President,
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