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entre carrer Magallanes i Carrer Sant Gaietà”
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Antecedents
En data 15 de juliol de 2015 es va procedir a l’obertura del sobre B de les proposicions
presentades pels diferents licitadors.
A l’informe emès des del Servei de Comptabilitat de data 15 de juliol de 2015, s’aprecia que
amb aplicació dels criteris objectius de l’art. 136 de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector
Públic, la proposta econòmica presentada per la empresa EXNIR, S.L.; pot tenir el caràcter
desproporcionat o anormal en quant a la baixa presentada.
De conformitat amb l’article 136 de la Llei 30/2007 de contractes del sector públic, es va
requerir a la empresa EXNIR, S.L; per a que informes sobre la possibilitat de poder prestar
l’execució del contracte d’acord amb les proposicions presentades.
En data 22 de juliol de 2015 i amb núm de registre entrada 2015018707, l’empresa EXNIR,
S.L., presenta un escrit amb els motius pels quals ha ofertat una baixa desproporcionada.
En data 09 de setembre el serveis tècnics emeten informe favorable respecte a les justificació
de la baixa presentada.
Conclusió
El següent quadre resumeix la puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses ofertants
classificades i acceptades:

Núm. Empreses
1

EXNIR SL

Proposta
103.881,09

IVA
21.815,03

Total
125.696,12

Puntuació
100

Per tant, una vegada analitzades les ofertes presentades, es proposa adjudicar els treballs de
les obres contingut en el Projecte executiu d’urbanització del carrer Nou entre carrer
Magallanes i Carrer Sant Gaietà per un import de 103.881,09€ (IVA exclòs) o 125.696,12€
(inclòs 21% d’IVA).
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Documentació adjunta:
Annex 1: Informe oferta econòmica de data 15 de juliol de 2015
Annex 2: Informe tècnic respecte la justificació de la baixa temerària presentada per EXNIR de
data 9 de setembre de 2015
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