Expedient 434/2020
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
Antecedents de fet
En data 1 d’octubre de 2020 es va publicar a la plataforma de la contractació la licitació pel
subministrament de jardineres destinades a les travesseres urbanes de la Secuita
El pressupost base de la licitació és
a) Import sense IVA: 26.295,24 €
b) Import amb IVA: 31.817’24 €

Oferta (amb IVA)

Expert Line, SL

25.707,95€

31.196,62€

Crous Expert, SL

24.294,00€

29.395,74€

Fundúctil Tàrrega, SL

21.933,70€

26.539,77€

Escofet 1886, SA

25.634,24€

31.017,43€

Tenint en compte que l’empresa que va oferir un preu més baix (Fundúctil Tàrrega, SL)
presentava una oferta anormalment baixa, se li va demanar justificació d’aquesta i uns dies
més tard (el dia 23-10-2020) va presentar un escrit en el qual renunciava a la seva proposta
al·legant “una errada significativa en el càlcul dels costos necessaris per realitzar les tasques
descrites en el plec de la citada licitació”.
En data 26 d’octubre de 2020 la mesa de contractació es reuneix altra vegada i decideix no
tenir en compte l’oferta de Fundúctil Tàrrega, SL i, seguint l’ordre del preu més baix, proposar
l’adjudicació a Crous Expert, SL pel pel preu de 24.294,00€ (sense IVA) i 29.395,74€ (amb IVA).
En data 26 d’octubre, mitjançant notificación de la Resolució de l’Alcaldia, es requereix a Crous
Expert, SL per a la presentació dels certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social.
En data 4 de novembre de 2020 Crous Expert, SL presenta la documentació requerida que és
comprovada per la Secretaria-Intervenció.
Fonaments de dret
-Article 159.6 LCSP pel que fa al procediment seguit en aquesta contractació.
-Article 85 del Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques,
aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i apartat 1.14 del PCAP que regeixen
aquesta contractació pel que fa al càlcul d’ofertes amb proporción d’anormalitat.

Número: 2020-0295 Data: 05/11/2020

Oferta (sense IVA)
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Empresa

DECRET

En data 21 d’octubre de 2020 es va reunir la mesa de contractació constituïda per a l’obertura
dels sobres presentats amb el resultat següent:

RESOLC
Primer.- Adjudicar a Crous Expert, SL el subministrament de les jardineres destinades a les
travesseres de la Secuita d’acord amb el PPT i el PCAP que regeixen la contractació, pel preu de
VINT-I-QUATRE MIL DOS-CENTS NOARANTA-QUATRE EUROS (24.294,00€).
Segon.- No requerir la constitució de garantia definitiva.
Tercer.- Autoritzar la despesa per l’import de 29.395,74€ (IVA inclòs) amb càrrec a la partida
pressupostària 1530-62500 de l’exercici 2020, subministrament i instal·lació de mobiliari urbà.
QUART.- Requerir a l’adjudicatària per tal que retorni degudament signada la notificació
d’aquesta adjudicació, la qual cosa significarà la formalització del contracte administratiu
corresponent i l’inici del termini per al subministament previst al PCAP (40 dies).

Eudald Roca Gracia
Alcalde
La Secuita, a data de signatura electrònica

DECRET

SETÈ.- Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.
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SISÈ.- Publicar l’adjudicació del contracte en el Perfil de contractant.

Número: 2020-0295 Data: 05/11/2020

CINQUÈ.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària i a la resta de licitadores.

