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Unitat: CONTRACTACIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA
Expedient: 2020/288
Assumpte: Subministrament de munició per a la Policia Local de l'Ajuntament de Calonge i Sant
Antoni

ACTA OBERTURA OFERTES UNITAT DE CONTRACTACIÓ
Identificació de la sessió
Expedient de contractació: 2020/288
Objecte: Subministrament de munició per a la Policia Local.
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat abreujat.
Pressupost base de licitació: 3.590,56 € IVA inclòs.
Data d’obertura: 03/03/2020
Hora: 11:00h. a 12:41h.
Lloc: Unitat de Contractació
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Assistents a l’acte d’obertura


Carles Roselló i Pujol, Cap d’Àrea de seguretat ciutadana, trànsit i mobilitat i responsable
del contracte.



Nuria Ibars i Casas, Tècnic d’administració general de la Unitat de Contractació i Serveis
Jurídics.



Ester Martínez Rus, Tècnic d’administració general de la Unitat de Contractació i Serveis
Jurídics.

Desenvolupament de la sessió
Per problemes tècnics en el funcionament de la Plataforma de Contractació, s’ha hagut de
suspendre l’obertura fins les 11:45h.
Un cop solventats els problemes d’accés a la Plataforma, es procedeix a la introducció de les
credencials a la Plataforma de contractació.
Un cop obert el Sobre Únic es constata:


Empresa licitadora / es
Només hi ha una empresa presentada, l’empresa ARMERIA RAVELL, S.L. amb NIF
B08073264. Es procedeix a l’obertura del sobre digital que conté l’annex 1 corresponent a
la declaració responsable i l’annex 2 corresponent a l’oferta econòmica.
Documentació aportada
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L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento se puede
comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web
Codi Segur de Validació

a6c898f800364be5a72e12453dea32fb001

Url de validació

https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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Comprovats els dos documents, es verifica que són correctes.
Proposta econòmica
La proposta econòmica conté el següent resultat:
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Import 2 anualitats (sense
IVA)
2.964,43 €

IVA 21%
622,53 €

Import 2 anualitats (amb
IVA)
3.586,96 €

Un cop aplicats els criteris de valoració de les ofertes previstos a la clàusula 10 del PCAP
que regeix la licitació i l’apartat S del Quadre de característiques, la puntuació total
obtinguda per l’empresa és de 100 punts.


Anàlisi de la possible temeritat
Pel que fa a si l’oferta de l’empresa es troba en situació de anormalitat i després d’aplicarhi el càlcul recollit a l’apartat 4 de la clàusula 10 del PCAP, es determina que en l’oferta
presentada no incorre en presumpció de anormalitat.

Proposta d’acord
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D’acord amb l’anterior, s’acorda proposar a la Junta de Govern Local:
Primer.- ORDENAR la revisió de la documentació administrativa presentada pel licitador, previ
requeriment d’aquesta i, en cas que aquesta sigui correcte, s’elevarà a l’òrgan de contractació la
proposta d’ adjudicació amb les següents condicions de la seva oferta:
Import 2 anualitats (sense
IVA)
2.964,43 €

IVA 21%
622,53 €

Import 2 anualitats (amb
IVA)
3.586,96 €

Un cop finalitzada l’obertura, es redacta la present acta i, estant conformes amb el seu contingut,
es signa electrònicament de forma consecutiva.
Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura.

Carles Roselló i Pujol
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