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GENERALITAT DE CATALUNYA

INFORME DE VALORACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REALITZACIÓ DE

TREBALLS ADDICIONALS DE LA CERTIFICACIÓ DE COMPTES DELS FONS FEAGA
(Fons Europeu Agrícola de Garantia) i FEADER (Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural): Exercici 2020 (EC 2020 334)
Vist que, mitjançant resolució del 29 de juny de 2020, es van iniciar els tràmits per a la incoació de
l’expedient de contractació per a la realització de treballs addicionals de la Certificació de comptes del
Fons FEAGA (Fons Europeu Agrícola de Garantia) i FEADER (Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural) per a l’exercici 2020 (EC 2020 334), amb un import de licitació de 57.273,00
(IVA exclòs).

Vist que el 5 d’agost de 2020 es va publicar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública la
licitació de l’expedient de referència establint-se com a termini màxim de presentació el 28 d’agost de
2020.
Vist que, a la finalització del termini màxim de presentació, i en data 7 de setembre de 2020 es
reuneix la Mesa en acta públic per a l’obertura del sobre únic comprovant que una empresa ha
presentat oferta:
•

PriceWaterhouseCoopers, Auditores,SL (CIF: B-79031290)

Tenint en compte que el criteri únic d’adjudicació és el preu, l’oferta presentada i la seva puntuació és
la següent:
Licitador
PriceWaterhouseCoopers,
Auditores,SL (CIF: B-79031290)
(*)Punts candidat = 100* (1 - ((1-

Oferta (IVA exclòs)
57.000,00

Oferta més econòmica
Import de licitació

•

) - (1 -

Puntuació (*)
100

Preu ofert candidat

)))

Import de licitació

En conseqüència, l’única oferta econòmica és la feta per PriceWaterhouseCoopers,
Auditores,SL (CIF: B-79031290), la qual es proposa com a adjudicatària del contracte amb un
import d’adjudicació de 57.000,00 euros (IVA exclòs).
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