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Assumpte

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT

Informe del procediment de negociació i
adjudicació
del
servei
d’assessorament
veterinari i millora de la producció avícola
reglamentada en la IGP Pollastre del Prat en
l'explotació de la Granja "Pota Blava", ubicada
en el terme municipal del Prat de Ll.

Adreça de l'activitat

INFORME relatiu a la negociació de l'expedient núm.1624/2016
Objecte: Servei per a l'assessorament veterinari, seguiment, control i millora de la
producció avícola reglamentada sota la IGP Pollastre i Capó del Prat en l'explotació de la
Granja " Pota Blava", ubicada en el terme municipal del Prat de Llobregat.
Data aprovació de la licitació: 22-02-2016 0
Pressupost màxim establert: El pressupost màxim del contracte, a un tant alçat, és fins
a 10.000,00 € sense IVA anuals (20.000,00 € sense IVA per 2 anys)
Empreses consultades: S’ha demanat pressupost a les empreses RECRIES GIRONINES,
SL, JORDI VILAMAJÓ RODIÉ i a RAMÓN CEDÓ BENET.
La data límit de presentació d’ofertes era el 07 de març 2016.
Empreses presentades: Han presentat proposta econòmica totes 3 empreses
Ofertes econòmiques inicials:
Empresa

Adreça

RECRIES GIRONINES SL
NIF B17538760

C/ Martí Bruguera, 31
17462 Bordils (Girona)

JORDI VILAMAJÓ RODIÉ
NIF 40894680J

C/ Joan Vilar, 31
17230 Palamós (Girona)

RAMON CEDO BENET
NIF 40905746Q

C/ Llibertat 212, 1r 1a

Pressupost sense IVA
9.250,00 € any sense
IVA (18.500,00 € pels 2
anys)
9.000,00 € any sense
IVA (18.000,00 els 2
anys)
8.400,00 € any sense
IVA (16.800,00 els 2
anys)

Aspectes del contracte objecte de negociació:
Vistes les ofertes presentades al respecte per la contractació del servei d’assessorament
veterinari, seguiment, control i millora de la producció avícola reglamentada sota la IGP
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Pollastre i Capó del Prat en l'explotació de la Granja " Pota Blava", ubicada en el terme
municipal del Prat de Llobregat, cal informar el següent:
Que RAMON CEDÓ BENET ha presentat la millor proposta econòmica inicial per un import de
8.400,00 € sense IVA (16.800,00 € pels 2 anys).
Resultat del procés de negociació:
Amb l’objecte de continuar la tramitació del procediment negociat d’aquesta contractació,
amb data 3 de març de 2016, es va demanar a l’empresa RECRIES GIRONINES S.L. i a
JORDI VILAMAJÓ RODIÉ que havien presentat les ofertes més altes, la possibilitat de
presentar contraoferta o una millora de la seva proposta econòmica en un termini de 5
dies des de la data d’aquesta notificació.
Cap de les dues empreses no han presentat contraoferta o millora de la seva proposta
inicial dins del termini, per la qual cosa s’entén que mantenen l’import que havien
presentat.
Empresa seleccionada:
Davant de les dades manifestades en el procés de negociació de l'apartat anterior,
l'empresa que es posiciona en primer lloc en l'aspecte econòmic, o econòmic i tècnic, és
RAMON CEDÓ BENET, NIF 40905746Q, amb un import de 8.400,00 € any IVA exclòs
(16.800,00 € IVA exclòs els 2 anys), que presenta la millor oferta econòmica sobre el
preu i pressupost màxim d’aquest contracte, una vegada negociada la millora de les
propostes presentades, i es compromet a la realització del treball d’acord amb les
condicions assenyalades en el plec de condicions tècniques.
Es tot el que ha d'informar al respecte el/la que subscriu.
El Prat de Llobregat
F_GRPFIRMA_TECNICS
Signat electrònicament
per:
El tècnic mitjà i
responsable de l'Àmbit
Activitat Econòmica
Vicente Tirado Zaragoza
11/03/2016 09:02

Vist i plau
F_GRPFIRMA_CAPS
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La cap de Secció de
Promoció Econòmica i
Comerç
Encarnación Puig Iroz
11/03/2016 14:59
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