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ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Arquitecte de l'Ajuntament del Pla del Penedès. Signat 14/04/2022 11:40

SIGNAT
14/04/2022 11:40

AJUNTAMENT DEL PLA DEL PENEDÈS

INFORME TÈCNIC
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 17362439 H6954-JJJH0-RAE53 285ACBB2488CD5BE77DD395B72D59142C6BF446E) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=plapenedes

Núm. Expedient : 2022/0169

A la licitació pública del procediment obert simplificat per l’adjudicació de les obres del projecte bàsic
i d’execució de reforma de la sala polivalent de l’edifici poliesportiu del Pla del Penedès, s’han
presentat dos empreses per a la realització de les actuacions definides en el projecte.
-

CONSTRUCCIONS P. ROCA SA
B28 CONSTRUCCIONS SL

Segons el punt 1.9 del plec de clàusules administratives per a l’adjudicació de les obres, s’indica que “Per
participar en aquesta licitació, s’haurà d’estar prèviament inscrit al Registre oficial de licitadors i Empreses
Classificades del Sector Públic o al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya”.
Després de comprovar si les empreses presentades estan inscrites al Registre oficial de licitadors i
Empreses Classificades del Sector Públic o al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya, s’ha
exclòs l’empresa CONSTRUCCIONS P.ROCA, SA per no estar inscrita. Per tant, es tindrà en compte
l’oferta presentada per l’empresa B28 CONSTRUCCIONS SL.
L’oferta econòmica pren com a base el preu màxim fixat en el plec de clàusules administratives, apartat
1.3 Pressupost base de licitació, corresponent a un import de 41.132,57 € IVA exclòs, i un import de l’IVA
del 21% corresponent a 8.637,84 €, essent l’import total de 49.770,41€
Corresponent l’oferta econòmica i el percentatge de baixa presentat per l’empresa concurrent, al següent:
Núm.

2

Empresa que licita

Oferta sense IVA

B28 CONSTRUCCIONS SL

41.132,57 €

% Baixa

0,00 %

ES PROPOSA:
Adjudicar les obres descrites al Projecte bàsic i d’execució de reforma de la sala polivalent de l’edifici
poliesportiu del Pla del Penedès a l’empresa B28 CONSTRUCCIONS SL per un import de 41.132,57 €
més IVA, resultant un total de 49.770,41 €.

De tot l’exposat tinc a bé informar als efectes legals oportuns,

El Pla del Penedès, signat electrònicament
L’arquitecta assessora
Lourdes Mena Sanmartí
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