ÓRGANO

REFERENCIA

ACORD_JGL

CONTRACTACIÓ

2021/000071/1431

Codi Segur de Verificació: 64e499d2-666f-4abc-bcde-927aa795ca55
Origen: Administració
Identificador documento original: ES_L01010014_2021_6854128
Data d'impressió: 11/08/2021 11:25:17
Pàgina 1 de 3

SIGNATURES

Ì64e499d2-666f-4abc-bcde-927aa795ca55(Î

DOCUMENT

1.- Gemma Álvarez Martínez (TCAT) (Secretària accidental), 10/08/2021 14:07

ÒRGAN:
CARÀCTER:
DATA:
RESULTAT:

JUNTA DE GOVERN
SESSIÓ ORDINÀRIA
9 D’AGOST DE 2021
APROVAT

ADJUDICACIÓ DEFINITIVA A L'EMPRESA "BIOQUEM 18, S.L.", DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES DE NETEJA I ALTRE PETIT MATERIAL FUNGIBLE PER
A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
Es presenta per part de la Regidora d’EDUCACIÓ, la Sra. Josi Duran Cutillas, una proposta
d’urgència per a ser incorporada a l’ordre del dia de la sessió.
S’aprova per unanimitat la declaració d’urgència.
Per part de la regidora d’EDUCACIÓ, la Sra. Josi Duran Cutillas, es presenta la següent
proposta, la qual s’aprova per unanimitat.
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“ANTECEDENTS
En data 31 de maig de 2021, la Junta de Govern Local va acordar l’inici del procediment
de contractació del subministrament de material de neteja i altre petit material fungible
per a les escoles bressol municipals, per un període de 4 ANYS, mitjançant un procediment
obert simplificat abreujat.
La tramitació i l’aprovació de l’expedient de contractació s’ha realitzat respectant la
normativa prevista als articles 116 i 117 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector
Públic.
El pressupost màxim fixat per al contracte és de 6.000 € (IVA inclòs), per la durada de 4
anys del contracte, d’acord amb el següent desglossament: 4.958,68 € de pressupost
net i 1.041,32 € d’IVA, amb un tipus impositiu del 21%.
En data 2 de juny de 2021, va sortir publicat l’anunci al Perfil del Contractant.
En data 16 de juny de 2021, va acabar el termini per a la presentació de les ofertes.
En data 18 de juny de 2021, es va procedir a l’obertura del SOBRE DIGITAL ÚNIC,
corresponent a la documentació administrativa i tècnica relativa als criteris de valoració
automàtica de les cinc ofertes presentades i acceptades a la licitació. D’acord amb el que
consta a l’acta, l’empresa BIOQUEM 18, SL, va obtenir la puntuació de 100,00 punts i per
tant, havia de ser l’empresa proposada per a l’adjudicació del contracte. No obstant
això, la comissió tècnica va considerar que l’oferta presentada per aquesta empresa
contenia valors anormals o desproporcionats i que es trobava en un dels supòsits que
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fan valorar l’oferta com a desproporcionada o temerària, per la qual cosa va acordar
requerir l’empresa per tal que presentés documentació justificativa de les condicions de
l’oferta que havia presentat.
En data 15 de juliol de 2021, es va fer el requeriment a l’empresa.
En data 15 de juliol de 2021, amb RGE E2021009561, l’empresa BIOQUEM 18, SL, va
presentar la documentació requerida.
En data 20 de juliol de 2021, es va dur a terme l’acte de valoració de la documentació
aportada per l’empresa BIOQUEM 18, SL. D’acord amb el que consta a l’acta, es va
acordar que l’oferta presentada havia quedat justificada i, per tant, proposar a l’òrgan
competent l’adjudicació del contracte a l’empresa BIOQUEM 18, SL, amb NIF
B67337352, atès que havia obtingut una puntuació de 100,00 punts, i requerir-li la
documentació acreditativa necessària per a l’adjudicació del contracte.
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L’oferta presentada per l’empresa BIOQUEM 18, SL, en data 14 de juny de 2021, amb RGE
E2021007965, és la que s’especifica a continuació:



Percentatge de descompte únic sobre el llistat de preus unitaris: 46,00%
Reducció del termini de lliurament del subministrament: reducció del
termini de 3 dies, respecte els 4 dies que estipulen el plec de prescripcions
tècniques.

En data 27 de juliol de 2021, amb RGE E2021009962, l’empresa BIOQUEM 18, SL va
presentar la documentació requerida.
Vist l’informe d’Intervenció de data 2 d’agost de 2021.
Vistes les competències que em van ser conferides per l’alcaldia d’aquest Ajuntament,
mitjançant un Decret de data 13 de maig de 2020, proposo a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents
ACORDS
1. ADJUDICAR a l’empresa BIOQUEM 18, SL, amb NIF B67337352, el contracte del
subministrament de material de neteja i altre petit material fungible per a les
escoles bressol municipals, per un període de 4 anys, i les següents condicions,
d’acord amb l’oferta presentada per l’empresa en data 14 de juny de 2021, amb
RGE E2021007965:
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 Percentatge del 46% de descompte únic sobre el llistat de preus unitaris.
 Reducció del termini de lliurament en 3 dies.
2. DISPOSAR la despesa de 6.000 € (IVA inclòs) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 322/323/22110 del pressupost municipal de l’Ajuntament de
Premià de Dalt, d’acord amb la distribució anual següent:
ANUALITAT
2021
2022
2023
2024
2025
TOTAL

CONCEPTE
Setembre-desembre
Gener-desembre
Gener-desembre
Gener-desembre
Gener-agost

IMPORT
500 €
1.500 €
1.500 €
1.500 €
1.000 €
6.000,00 €
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3. COMPROMETRE’S a dotar de crèdit suficient i necessari els pressupostos dels anys
2022, 2023, 2024 i 2025 per a fer front a les despeses que es derivin d’aquesta
contractació.
4. CONDICIONAR els acords d’autorització i compromís a l’existència de crèdit
adequat i suficient als pressupostos dels exercicis del 2022, 2023, 2024 i 2025.
5. INFORMAR l’empresa BIOQUEM 18, SL que la formalització del contracte
s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació pel contractista de la
corresponent notificació de la proposta d’adjudicació, començant a comptar el
termini del contracte a partir de l’endemà de l’acceptació de la notificació.
6. NOTIFICAR aquests acords als licitadors i al servei d’Intervenció, per al seu
coneixement i efectes.
7. DONAR DIFUSIÓ a través de l’apartat “Perfil del Contractant” del Web municipal
de les esmentades adjudicacions.
8. FACULTAR al Sr. Alcalde per a què pugui signar qualsevol document que calgui per
a fer efectius els acords precedents.”

Premià de Dalt, signat electrònicament al marge del document, en la data que hi figura.

