Expedient: 1/2021/CSUOS
ASSUMPTE:

Informe sobre el document justificatiu d’oferta anormalment baixa
presentat per l'empresa FUGOPLAST SL

Vista la licitació convocada per adjudicar el contracte del subministrament de mascaretes higièniques
(Expedient 2/2021/CSUOS), i un cop analitzada la documentació segons el que determina l’article 11 del
Plec de Clàusules Administratives regulador del contracte aprovat per la Junta de Govern Local en data
28 d’abril de 2021, i segons l’informe tècnic - econòmic emès al respecte en data 26 de maig de 2021
per la tècnica del Servei de Contractació, s’ha apreciat que, d’acord amb el que estableix l’article 85 del
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), la seva oferta està incursa en presumpció
d’anormalitat.
A tal efecte, es dona trasllat del resultat de l’anàlisi de les ofertes amb valors anormals o
desproporcionades segon es fa constar al citat informe tècnic de 26 de maig de 2021:
Vist que l’empresa FUGOPLAST SL, ha estat requerida per què en un termini no superior a 5 dies
conforme estableix l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP), justifiqui i desglossi, raonada i detalladament, el baix nivell del preu ofert.
Vist que l’empresa FUGOPLAST SL, ha emès una declaració signada en data 28 de maig de 2021 dins del
termini establert en la qual exposa entre altres les raons de l’oferta anormalment baixa el següent:
-Condicions especials amb fabricants per volum de compra-venda.
-Certifica productes de primera qualitat.
-Solvència econòmica contrastada
Per tant, una vegada valorada tota la documentació rebuda en relació a l’oferta anormalment baixa,
informo que es pot continuar amb la tramitació econòmica de l’expedient.
El que s’informa als efectes oportuns,

Antoni Sanchez Villodres
Tècnic del Servei de Prevenció
Ajuntament de Rubí.
Rubí, 31 de maig de 2021

