
INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE BAIXA TEMERÀRIA 

Expedient 89/2017 - CONTRACTE D’UN SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS ALIÈ, PER DUR A TERME LA VIGILÀNCIA DE LA SALUT, 
REVISIONS MÈDIQUES, HIGIENE INDUSTRIAL I ACTUACIONS EN 
PREVENCIÓ TÈCNICA A L'EPE GRANOLLERS MERCAT A ADJUDICAR 
MITJANÇANT CONCURS OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA. 

 
Atesos els criteris establerts en el plec de clàusules administratives particulars, que 
regeixen en la licitació del contracte "Prestació del servei de la vigilància de la 
salut, revisions mèdiques, higiene industrial i actuacions en prevenció 
tècnica per al personal laboral de l’EPE Granollers Mercat, en qualsevol 
dels seus centres de treball, a adjudicar mitjançant concurs obert i 
tramitació ordinària", s'emet aquest informe tècnic de valoració final de les 
proposicions presentades, tenint en compte els criteris avaluables de forma 
automàtica. 
 
D'acord amb la clàusula III.3.2 Proposta econòmica i documentació tècnica 
avaluable de forma automàtica (sobre núm. 2), del plec de clàusules 
administratives particulars, es procedeix a la valoració total amb un màxim de 100 
punts, la qual es detalla a continuació: 

A.- Criteris avaluables de forma automàtica: Fins a 100 punts (sobre núm. 2). 

a) Millores en els terminis dels serveis que s’indiquen en el plec de 
prescripcions tècniques d’aquest contracte: Fins a 20 punts. 

- Millora en el termini per substituir el responsable del servei de prevenció o 
l’interlocutor amb Granollers Mercat (fins a 5 punts), a raó d’1 punt per cada 
dia de millora en el termini. 
 

- Millora en el termini per donar dia i hora per realitzar una revisió mèdica de 
personal de nova incorporació (fins a 5 punts), a raó d’1 punt per cada dia 
de millora en el termini. 
 

- Millora en el termini per realitzar la formació relativa a la prevenció de riscos 
laborals al personal de nova incorporació (fins a 5 punts), a raó d’1 punt per 
cada dia de millora en el termini. 
 

- Millora en el termini per emetre informe d’higiene industrial per anomalies 
detectades (fins a 5 punts), a raó d’1 punt per cada dia de millora en el 
termini. 

b) Proposta econòmica: Fins a 80 punts. 

La puntuació corresponent a la proposta econòmica es calcularà de forma 
proporcional, tot aplicant la fórmula que segueix, una vegada quantificades cada 
una de les ofertes econòmiques presentades. 

Cost de l'oferta més econòmica  
Puntuació = 80 x ---------------------------------------------------------- 

Cost de l’oferta a valorar 

 



 

D’acord amb la clàusula III.5. del Plec de clàusules administratives particulars, que 
regeixen en la licitació del contracte, es determina que aquelles ofertes 
econòmiques que es situessin per sota de deu (10) punts percentuals de l’oferta 
mitjana, s’apreciarien com a ofertes amb valors anormals o desproporcionats, 
d’acord amb la fórmula: Oi<0,90xO(Mit) 

on: 
O(i): Oferta de l'empresa 
O(Mit): Mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades 

Un cop revisada la documentació es constata que en les ofertes econòmiques 
presentades pels licitadors, s’incorre en baixa temerària en una de les 5 licitacions 
presentades. Així els càlculs determinants d’aquesta valoració seria la que segueix: 

 

 
PREU % baixa 

s/Mitj 

 
EGARSAT, SLU 6.600,00 -2,63% 

   
MPE CATALUNYA, SL 7.020,00 3,57% 

   
PREVILABOR 365, SL 4.880,00 -28,00% 

   
CUALTIS, SLU 7.920,00 16,85% 

   
ASPY PREVENCION, SL 7.470,00 10,21% 

   
MITJANA ARITMÈTICA 6.778,00  

 

Tenint en compte la fórmula proposada, les ofertes amb un percentatge superior al 
10% de baixa respecte la mitjana aritmètica es consideraran temeràries o 
desproporcionades. 

Per tant, l’empresa PREVILABOR 365, SL pot estar incursa en temeritat. 
 
Atenent a aquesta consideració i tal com s’estableix a la clàusula III.5 i el que 
prescriu l'article 152.3 del Text Refós de la LCSP, es donarà audiència de tres dies 
al licitador que l'hagi presentat perquè justifiqui la valoració de l'oferta i en precisi 
les condicions, en particular pel que fa a l'estalvi que permeti el procediment 
d'execució del contracte, les solucions tècniques adoptades i les condicions 
excepcionalment favorables de què disposi per executar la prestació, l'originalitat 
de les prestacions proposades, el respecte de les disposicions relatives a l'ocupació i 
les condicions de treball vigents en el lloc on s'hagi de realitzar la prestació, o la 
possible obtenció d'una ajuda d'Estat. 
 
 



El licitador PREVILABOR 365, SL, ha presentat escrit en data 5 de març de 2018, 
per tal de justificar que la seva oferta no incorre en valors anormals o 
desproporcionats amb les següents explicacions: 
 
Adjunta informe econòmic amb el detall explicatiu, partida a partida de les 
despeses que generen cada servei: 

 
Cost Servei de prevenció Aliè: 
a. Cost de l’Àrea tècnica 
b. Cost vigilància de la salut col·lectiva 
c. Cost vigilància de la salut individual 

 
També estableix el marge brut total del servei, destacant que el preu ofertat és 
suficient i adequat. 
 
Tot i això, i un cop estudiada la proposta presentada, en data 13 d’abril de 2018, 
s’emet un segon requeriment on demanen aclariments a la proposta presentada pel 
licitador. 
 
En data 17 d’abril de 2018, el licitador presenta document explicatiu de les 
possibles desviacions que puguin ocasionar-se pel fet del servei i que es 
requereixen per part de Granollers Mercat.  
 
Garanteix les visites excepcionals en cas d’inspecció atès que no es consideren 
activitats ordinàries. 
 
Adjunta contracte de cessió d’instal·lacions on es faran els reconeixements mèdics, 
essent centre autoritzat el centre on es faran. Així mateix considera també l’horari 
de les revisions metges en horari establert per Granollers Mercat en els plecs de 
clàusules. 
 
Disposa de les eines ofimàtiques per tal de donar el suport a la formació en 
prevenció de riscos per a noves incorporacions. 
 
Un cop revisada total la documentació presentada, tant en el primer requeriment 
com en el segon, s’emet aquest informe. 
 
Per tot això 

La informació aportada per l’empresa és concreta i detallada d’acord amb les 
premisses que se li han sol·licitat. 

Per la qual cosa, i d’acord amb el descrit anteriorment, es proposa admetre l’oferta 
presentada per PREVILABOR 365, SL. 

 

 

Jordi Táboas Suárez 
Director de Granollers Mercat 
 

Granollers, 19 d’abril de 2018 


