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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ (obertura sobre únic)
Identificació de la sessió:
Data: 24 de gener de 2019
Inici: 14:00 hores
Fi: 14.30 hores
Expedient núm.: 3593/2018
Lloc: Despatx d’Alcaldia de l’Ajuntament de Constantí
Assistents:
President:
Vocals:

Secretari:

Oscar Sánchez Ibarra
Alcalde
Andrés Caballero Gómez-Casero
Enginyer municipal
en substitució del Sr. Ignacio Río Santos
Montserrat Franquès Torrents
Tresorera actal.
en substitució del Sr. Baldomero Rovira López
Ventura Gallart Segalà
Funcionària municipal
Carlos Rodríguez Sánchez de Prados
Funcionari municipal

Antecedents:
La Junta de Govern Local, en sessió de 19 de desembre de 2018, va aprovar l’expedient
per a la contractació subministrament d'aigua embotellada mitjançant fonts
refrigerades, gots d'un sol ús i garrafes d’11, 18,9 o 20 litres de capacitat, per a diverses
dependències municipals de l’Ajuntament de Constantí. L’expedient conté el plec de
clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars reguladors del
contracte.
El contracte s’ha tramitat de forma ordinària, mitjançant licitació pel procediment obert
simplificat sumari que regula l’article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, amb aplicació d’un únic criteri de valoració automàtic.
S’ha fet pública la licitació mitjançant la inserció del corresponent anunci al perfil del
contractant de l’Ajuntament de Constantí.
En el termini reglamentari, mitjançant l’eina “Sobre digital”, integrada a la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de Catalunya, s’ha rebut una única oferta per optar al
contracte:
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-

Aquadirect Blue Planet, S.L. Registre 2019-E-RC-576 de data 22/01/2019.

Fase pública:
Una vegada finalitzat el termini per a presentar pliques i transcorregut el període de
temps establert per a poder realitzar l’obertura dels sobres, s’accedeix al contingut de
l’única proposta presentada amb aplicació de les credencials requerides, amb el resultat
següent:
- Oferta núm. 1. Aquadirect Blue Planet, S.L. amb CIF núm. B62117783:

Presenten DEUC degudament complimentat on manifesten que es troben inscrits
en el Registre electrònic d'empreses licitadores (RELI).

Presenten Annex II. Proposició econòmica, on es comprometen a executar el
contracte amb subjecció al Plec de Clàusules Administratives Particulars i Plec de
Prescripcions Tècniques, que accepten íntegrament, oferint un import de 0,203€
el preu litre/aigua i de 0,038 el preu de got, IVA exclòs.

No presenten cap altre document i manifesten en el DEUC que no tenen la
intenció de subcontractar.
Fase interna:
La Mesa de Contractació considera correcte el contingut del sobre únic, en aportar tots
els documents que eren d’obligat compliment i no sobrepassar l’oferta econòmica
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Ordre del dia:
Obertura del sobre 1 (i únic) de les ofertes presentades a la licitació del contracte de
subministrament d'aigua embotellada mitjançant fonts refrigerades, gots d'un sol ús i
garrafes d’11, 18,9 o 20 litres de capacitat, per a diverses dependències municipals de
l’Ajuntament de Constantí.
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l’import de licitació establert, i queda admesa l’oferta, procedint a realitzar-ne la
valoració, una vegada comprovada la seva capacitat d’obrar amb l’Administració.
L’import ofert per Aquadirect Blue Planet, S.L. no es considera anormal o
desproporcionat, i queda acreditada la solvència de l’empresa en relació a l’oferta
presentada.
En conseqüència i per ser l’única oferta acceptada i no haver incorregut en baixa
anormal, s’eleva la proposta d’adjudicació a la consideració de la Junta de Govern Local,
en favor d’aquesta empresa per import de 0,203€ el preu del litre/aigua i de 0,038€ el
preu del got, ’IVA exclòs, per als dos anys de durada inicial del contracte.
I no havent-hi més assumptes per tractar, la presidenta aixecà la sessió a les 14:30
hores del dia assenyalat a l’encapçalament.
De tot això s’estén la present Acta que firma la presidenta junt amb mi, el secretari que
dono constància.
El President,

Codi Validació: 9JJRKNED5CZYAYG7ZN5F7AQWZ | Verificació: http://constanti.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 2

Ventura Gallart Segalà (5 de 5)
Secretària accidental
Data Signatura: 25/01/2019
HASH: ee15c9804e445f0b4ede9dbabfbd46a0

El Secretari,

