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DOCUMENT

1.- Joan Pau Sánchez Ariño (SIG), 02/08/2021 09:55

Informe Tècnic
Expedient: X2021000658
Emès:
J. Pau Sánchez Ariño, arquitecte tècnic municipal
Descripció:
Informe tècnic oferta anormalment baixa Àrids Vilanna, SL
Emplaçament: 1. Consideracions:
En data 27/07/2021 amb registre de sortida S2021001017, s’ha requerit a l’empresa
ÀRIDS VILANNA, SL perquè en el termini de 5 dies hàbils justifiqui l’oferta presentada
i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus i dels costos
presentats.
En data 30/07/2021 amb registre d’entrada E2021002310, l’empresa ÀRIDS VILANNA,
SL ha presentat documentació justificativa que la seva oferta no incorre en valors
anormals amb les següents justificacions:
- Cal tenir en compte que sobre el 88% del pressupost objecte del contracte,
l’empresa ÀRIDS VILANNA, SL treballa amb maquinària pròpia, mitjans propis i
materials que provenen de les seves instal·lacions.
- Aquests tres conceptes més l’àmplia experiència en la realització d’aquestes
feines justifiquen l’oferta presentada.
- Adjuntem actes finals d’obres, de diferents obres executades últimament. (Acta
de recepció de la col·locació d’escullera al riu Ter i Riera d’Osor per l’ACA, Acta
de recepció de col·locació d’escullera a Granollers de Rocacorba, Certificat
final d’Obres de col3locaciód’escullera al riu Ridaura de Santa Cristina d’Aro i
també adjudicació de l’Ajuntament de la Cellera de Ter, per
col·locació de rocalla a la Riera d’Osor).
- És per tot això que ens ratifiquem en l’oferta realitzada.
2. Informe:
Revisada la documentació presentada per l’empresa ÀRIDS VILANNA, SL, es
considera que justifica suficientment la oferta presentada i per tant, es proposa a
l’òrgan de contractació l’acceptació de la mateixa.
I perquè així consti, s’emet el present informe als efectes oportuns
Fornells de la Selva,
Signat electrònicament

