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Unitat de Contractació
ACTA DE LA MESA DE Contractació de serveis per l’assessorament
fiscal a l’àmbit de l’IVA.
TRASLLAT INFORME
D’OFERTES

I

CLASSIFICACIÓ

11 de març de 2019
de començament: 10:00 hores
d'acabament:10 hores i 20 minuts
Unitat de Contractació







Presideix, la Sra Esmeralda Calleja Moreno , regidora delegada de Secretària en
substitució del Sr. Eloi Maristany Vila, regidor delegat de Cultura.
Vocal, la Sra Mercè Barraca Tello, en substitució de l’Interventor municipal.
Vocal, la Sra Cristina Calle Sanz, Tresorera de l’Ajuntament.
Vocal, la Sra Elisa Almirall Gayo, Secretària General de l’Ajuntament
Secretari, El Sr Jofre Clofent Calsapeu, Cap de la unitat de contractació

S’excusa l’absència del vocal Jose Maria Cano Navarro, regidor delegat de l’oposició.

Maria Esmeralda Calleja
Moreno

En data 25 de febrer de 2019 va tenir lloc la mesa de contractació en tràmit d’obertura de
qualificació de documents, la mesa va acordar INCLOURE en la licitació a les dues empreses
licitadores i va acordar obrir el sobre número 2 corresponent a l’oferta tècnica i econòmica.
Com a continuació d’anteriors actuacions de la Mesa de contractació, es dóna compte de
l’informe de la Tresorera de l’Ajuntament:
“Expedient : C174-2018-6426 de contractació del servei d’ assessorament fiscal en l’àmbit de l’IVA,
mitjançant procediment negociat amb publicitat.
1 Licitadors
La mesa de contractació reunida en data 25 de febrer de 2019,va acceptar dos de tres ofertes
presentades ates que una va estar presentada fora de termini per tant es relacionen en la següent
taula les empreses licitadores admeses.
EMPRESES LICITADORES ADMESES

NIF

BELLAVISTA LEGAL SL

B-59553859

CROWE EGAL Y TRIBUTARIO SLP

B-63570170

2 Criteris d’adjudicació
El plec de clàusules administratives particulars a l’article 12 recull els criteris d’adjudicació i avaluació
de les ofertes .
La puntuació total de les ofertes ,es la següent :

Jofre Clofent Calsapeu

Signatura 1 de 2

OFERTES

Membres de la Mesa:

11/03/2019 Cap unitat de contractació

Signatura 2 de 2

12/03/2019 Regidora Secretaria, SIC,
Organització i Igualtat

Dia:
Hora
Hora
Lloc:

VALORACIÓ

1

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
Ajuntament
Codi Segur
de Validació
43885da60c6f4a6583e446515aa9b310001
de Premia
de Mar-TE
Url de validació
https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original
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Unitat de Contractació
CRITERIS D'ADJUDICACIO I AVALUACIO OFERTES BELLAVISTA SL

CROWE

1) OFERTA ECONOMICA fins a 10 punts

8,89

10,00

2)TEMPS DE RESPOSTA fins a 10 punts

10,00

10,00

3.1

5,00

5,00

3.2

5,00

3,00

5,00

5,00

3) QUALITAT DE L'ESCRIT fins a10 punts

4) ASSISTENCIA PRESENCIAL fins a 10 punts
4.1
4.2

TOTAL

5,00

2,00

10,00

3,00

48,89

38,00

Maria Esmeralda Calleja
Moreno

criteris
1) L’oferta econòmica ,s’ha valorat d’acord amb les ofertes i la formula matemàtica del plec.
2) El temps de resposta atès que ambdues es comprometen a contestar abans de 24h es puntua
al màxim .
3) Qualitat de la resposta ,les dues obtenen 5 punts per la incorporació de normativa doctrina
,sobre la motivació pedagògica i sintàctica ,la proposta que aporta Crowe ,no sembla tan
idònia ,com el que es demanava, de fet es un model d’un informe molt particular sobre un
cas concret.
4) Assistència presencial es puntua a les dues amb 5 punts pel desplaçament trimestral i els 5
punts relatius al desplaçament pel tancament ,a la empresa Crowe les limita a 6 hores motiu
pel qual s’atorguen nomes 2 punts, considerant que aquesta limitació fa que sigui molt
restrictiu la seva oferta.
5) Amb dues ofereixen la comunicació de novetats normatives legals ,però l’ empresa Bellavista
incideix en temes relatius al impost de L’IVA per això se li assigna la màxima puntuació i a
la’empresa Crowe que ofereix novetats legals genèriques en matèria legal i no especificant
l’àmbit tributari ,nomes 3 punts,per que es objecte d’interès qualsevol normativa ,ni aplicable
a Administracions Publiques.
3 Conclusió
Per tant la millor oferta és la de l’empresa BELLAVISTA LEGAL SL, es proposa a la Mesa de
Contractació a l’empresa Bellavista Legal SL com a adjudicatària del contracte , vistes les
ofertes presentades ,l’ import del contracte i l’adequació de les proposicions amb les
necessitats de l’Ajuntament ,es renuncia a les rondes de negociacions.”

11/03/2019 Cap unitat de contractació

Signatura 2 de 2

12/03/2019 Regidora Secretaria, SIC,
Organització i Igualtat

5) FORMACIO CONTINUA fins a 10 punts

Un cop acceptat l’informe de la Tresorera, la Mesa acorda:
Primer .- Instar a la secretària de l’òrgan de contractació per a que requereixi a l’empresa
BELLAVISTA SL, per a que aporti la documentació establerta a la clàusula 31 dels plecs
de clàusules administratives particulars.
I sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a l’hora indicada a l’encapçalament, de
que CERTIFICO

Jofre Clofent Calsapeu

Signatura 1 de 2

Document signat electrònicament

2

Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la
siguiente página web
Codi Segur de Validació

43885da60c6f4a6583e446515aa9b310001

Url de validació

https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

