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AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE
NETEJA PER A LES ESCOLES BRESSOL

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l''autenticitat del document a
https://bpm.premiadedalt.cat/OAC/ValidarDoc.jsp?idioma=ca - Utilitzi el ''Codi Segur de Verificació'' que apareix a la capçalera.

INFORME JUSTIFICACIÓ BAIXA TEMERÀRIA LICITACIÓ CONTRACTE SUBMINISTRAMENT
MATERIAL DE NETEJA PER LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
En data 18 de juny de 2021, la Mesa de contractació de la licitació del contracte del
subministrament de material de neteja i altre petit material fungible per les escoles bressol
municipals va realitzar l’obertura i valoració dels sobres únics presentats pels diversos
licitadors participants, detectant que l’oferta presentada per BIOQUEM 18, S.L. podia ésser
considerada presumptament anormalment desproporcionada o temerària.
Així doncs, es va requerir al licitador BIOQUEM 18, S.L. per tal que en el termini de tres dies
hàbils presentés la documentació justificativa de les condicions de l’oferta presentada, que
acreditin la seva viabilitat.
BIOQUEM, S.L. ha presentat dins el termini establert la següent documentació:
-

Alta model 036 AEAT, com a fabricant de sabons, detergents, etc.
Declaració responsable on justifica que pot oferir un millor descompte atenent al fet que
és fabricant directe dels productes, obtenint les matèries primeres directament del
mercat, i realitzant per sí mateix la seva fabricació, envasat, etiquetat i posada al mercat
del producte final sense intermediaris. Tanmateix, dels articles que no és fabricant directe,
té la capacitat de poder acumular un gran estoc, gràcies a les instal·lacions de les quals
disposa per emmagatzemar, abaratint el cost de compra dels mateixos per volum.

CONCLUSIONS
Per tot l’exposat, es considera que BIOQUEM 18, S.L. ha justificat l’estalvi que el permet oferir
un descompte superior respecte dels altres licitadors.
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Premià de Dalt, a la data que hi figura al marge del document.

La Directora de les escoles bressol municipals,
Gemma Ferran Casas
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