Identificació de l’expedient
Expedient: 3531/2018
Antecedents
En data 9 d’abril de 2019 a les 13.30 hores, es va reunir la Mesa de contractació per la
valoració de les ofertes presentades pel lot 1 de la contractació de serveis a la piscina
municipal de Constantí mitjançant procediment obert.
Valorades les ofertes presentades en el procediment de licitació es pot apreciar que
l'oferta presentada per Blue Alfa Safety, SL de conformitat amb el Plec de clàusules
administratives particulars aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data
28/03/19, clàusula 17, és anormalment baixa.
El 11 d’abril de 2019 es requereix per tal que en el termini de 5 dies hàbils, mitjançant la
seu electrònica de l’Ajuntament de Constantí, presenti la justificació, raonada i detallada,
de la valoració de l’oferta i en precisi les condicions, en particular pel que fa a:
-

L’estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte

-

Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables
de què disposi per executar la prestació

-

L’originalitat de les prestacions proposades

-

El respecte de les disposicions relatives a la protecció de l’ocupació i les
condicions de treball vigents al lloc en què s’hagi de realitzar la prestació

-

La possible obtenció d’una ajuda de l’Estat.

En data 15 d’abril de 2019, Blue Alfa Safety,SL
presentada.

presenta justificació de la oferta

Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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INFORME TÈCNIC SOBRE ELS VALORS DESPROPORCIONATS O ANORMALS
RESPECTE EL PREU DEL SERVEI DE POSADA EN MARXA I MANTENIMENT DELS
VASOS DE LA PISCINA LOT 1.

Conclusions
Examinada la justificació de l’oferta no es considera suficientment justificada, raonada i
detallada perquè no avalua econòmicament ni les tasques a realitzar d’acord amb el plec
ni els costos de materials que cal emprar per tal de garantir la correcta execució del
contracte.
Per tant,
D’acord amb l’establert amb l’article 149 de la Llei 9/2017 , de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, Blue Alfa Safety,SL, no justifica suficientment la seva oferta
pel que proposo a la Mesa que sigui exclosa.
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