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ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE ÚNIC DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT:
“SUBMINISTRAMENT D'UN INTERRUPTOR DE BT PEL SISTEMA DE SANEJAMENT DE
LA VALL DEL GES”
Núm. d’expedient:
Procediment:
Forma d’adjudicació:
Pressupost de licitació:

1431-000002-2021 (X2021000207)
Obert simplificat abreujat (tramitació sumària)
Amb un únic criteri d’adjudicació
14.700,00 €, més 3.087,00 € d’IVA

Vic, 1 de juliol de 2021
Hora de començament:
Hora d'acabament:

12.01 hores
12.15 hores

Lloc: seu del Consell Comarcal d’Osona.
Reunits els senyors:

CONSELL COMARCAL D'OSONA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.ccosona.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Ausiàs Roselló Lloret, enginyer del Consell Comarcal d’Osona
Arnau Martí Danés, custodi
Romà Serrarols Soldevila, custodi
L'objecte d'aquesta sessió és obrir el sobre únic que han presentats els licitadors que concorren
a aquesta licitació, i qualificar prèviament els documents presentats en temps i forma, d'acord
amb el que disposa l'article 159.6 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP).
En data 18 de juny de 2021 es va publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant del
Consell Comarcal d’Osona, i d’acord amb l’article 159.6.a de la LCSP, el termini per a la
presentació de proposicions era de 5 dies hàbils a partir de la data de publicació, atès que
es tracta d’una adquisició corrent d’un be disponible en el mercat.
La presentació de proposicions s’ha realitzat per mitjans electrònics utilitzant l’eina Sobre
Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, la qual
garanteix que l’obertura de les proposicions no es realitza fins que hagi finalitzat el termini
per a la seva presentació.
Els senyors Arnau Martí i Romà Serrarols, custodis de la licitació, accedeixen a la web de la
Plataforma i activen les seves credencials. Seguidament es realitza l’obertura del sobre únic
digital presentat per les empreses licitadores, d’acord amb el certificat de l’eina Sobre Digital,
i que ha de contenir la documentació següent:
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a) Declaració responsable: Les empreses licitadores han de presentar una declaració
responsable, la qual s’adjunta com a plantilla al sobre d’aquesta licitació inclòs en
l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual declaren que compleixen les condicions
establertes legalment per a contractar amb el Consell Comarcal d’Osona.
b) Proposició avaluable mitjançant criteris automàtics: Les empreses licitadores han
d’incloure en aquest sobre els documents que conformen la seva oferta. La proposta
econòmica s’ha de formular conforme al model que s’adjunta com a plantilla al sobre
d’aquesta licitació inclòs en l’eina de Sobre Digital.
c) Si s’escau, la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació avaluables de
forma automàtica.
Examinada formalment la documentació, es proposa declarar admesa la proposició dels
licitador relacionat atès que ha presentat, en la forma prevista en els plecs de clàusules
administratives particulars, la documentació indicada:
Data d’entrada Hora d’entrada Registre d’entrada Denominació social NIF
28/06/2021
12:22:12
E2021005443
COEVA VIC, SA
A58494014
Tot seguit, es procedeix a la valoració de la proposició avaluable mitjançant criteris
automàtics, aplicant els criteris d’adjudicació que s’estableixen a la clàusula 15 del plec de
clàusules administratives particulars, d’acord amb els criteris següents:

CONSELL COMARCAL D'OSONA
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“- Criteris avaluables de forma automàtica, fins un màxim de 50 punts (100%)
a) Oferta econòmica: fins un màxim de 50 punts.
La puntuació de les propostes es calcularà d’acord amb la següent fórmula:

Sent,

𝑃𝑣= Punts de l’oferta a valorar
𝑂𝑣= Oferta a valorar
𝑂𝑚= Oferta més econòmica de totes les valorades
𝑃𝐿= Preu de licitació
𝑃𝑚= Punts màxims que es poden obtenir en aquest apartat”

L’oferta presentada pel licitador és la següent:
Empresa
COEVA VIC, SA

Preu oferta
4.320,00 €
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Vist el resultat i prèviament a la quantificació de la puntuació a assignar, es conclou que
l’oferta presentada per COEVA VIC, SA, està incursa en presumpció de baixa anormal o
desproporcionada.
De conformitat amb la clàusula 18 del plec de clàusules administratives particulars, es
proposa requerir a l’empresa COEVA VIC, SA, per tal que, en el termini de tres (3) dies
hàbils desglossi de forma detallada i raonada el baix nivell de preus, dels costos i altres
paràmetres en base als quals s’ha definit la anormalitat de l’oferta, mitjançant la presentació
de la informació i documentació que estimi pertinent a aquests efectes.
Un cop efectuat l’informe tècnic corresponent a la valoració de l’oferta que està incursa en
presumpció de baixa anormal o desproporcionada, es remetrà a l’òrgan de contractació per
tal que es procedeixi a efectuar la puntuació definitiva.
En l’expedient consta la proposició presentada.
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Perquè en quedi constància del que s’ha tractat s’aixeca aquesta acta, que signen les
persones relacionades a l’encapçalament.

