DECRET DE LA PRESIDÈNCIA
Olot, la Garrotxa, a data de la signatura electrònica
Antecedents
El Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa en la sessió de 21 d’abril de 2021, va
aprovar l’expedient de contractació del subministrament i muntatge de bombes de descàrrega de
productes químics i substitució del dipòsit d’àcid sulfúric de la planta de compostatge, mitjançant
procediment obert simplificat abreujat, i per un valor estimat de 47.302,40 euros.
Una vegada esgotat el termini de presentació d’ofertes, que finalitzava el dia 11 de maig de 2021 a les
23:59h, s’ha presentat a la licitació la següent oferta:
LOT 1 Subministrament i muntatge de les bombes de descàrrega de reactiu


AQUAMBINETE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU amb NIF A08332975, i
domicili al C/ Santa Leonor, 39 (28037) - Madrid (Registre d’entrada E2021002657 de
10/05/2021 a les 15:47:45)

LOT 2 Substitució del dipòsit d’àcid sulfúric


AQUAMBINETE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU amb NIF A08332975, i
domicili al C/ Santa Leonor, 39 (28037) - Madrid (Registre d’entrada E2021002657 de
10/05/2021 a les 15:47:45)

En data 13 de maig de 2021 es procedeix a la obertura de sobres i es valora la documentació
administrativa presentada pel licitador que ha presentat l’oferta en el termini conferit, a efectes de
declarar-ne la seva admissió o exclusió per finalment proposar una adjudicació a l’òrgan de contractació
un cop avaluades les proposicions econòmiques.
D’acord amb el sistema de puntuació establerta als plecs de clàusules, i segons l’informe emès pel
tècnic competent, s’admet en el dos lots a l’empresa AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR
DEL AGUA, SAU amb la puntuació següent:
LOT 1:
Oferta econòmica
Licitador
Aquambiente, Servicios para el
sector del agua, SAU

Import Base
28.220,00

IVA

Total

5.926,20

34.146,20

Millores:
Risc i ventura del licitador

Valor oferta
10 %

Puntuació
10
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Puntuació

85

Augment del termini de
garantia

2 anys

5

LOT 2:
Oferta econòmica
Licitador
Aquambiente, Servicios para el
sector del agua, SAU

Import Base
12.916,00

IVA

Total

2.712,36

15.628,36

Puntuació

85

Millores:
Risc i ventura del licitador
Augment del termini de
garantia

Valor oferta
10 %
2 anys

Puntuació
10
5

Puntuació global:
Puntuació

Lot 1: Aquambiente, Servicios para el
sector del agua, SAU
Lot 2: Aquambiente, Servicios para el
sector del agua, SAU

Oferta
econòmica

Risc i
ventura
licitador

Augment
termini
garantia

TOTAL

85

10

5

100

85

10

5

100

Pel que fa a les ofertes anormalment baixes, un cop examinades les proposicions presentades,
s’observa que no n’hi ha cap.
En data 24 de maig de 2021, el tècnic responsable del contracte ha emès informes on conclou que un
cop finalitzada la fase de valoració de les ofertes presentades en el LOT 1 i LOT 2, s’observa que la
millor oferta econòmica, i única, l’ha presentat AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL
AGUA SAU, i que tal com s’ha dit no suposa una oferta anormalment baixa segons la fórmula prevista
en la clàusula 16.2 del PCAP.
En data 2 de juny de 2021 l’empresa AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU
presenta la documentació requerida amb caràcter previ a l’adjudicació.
Considerant que la competència del President per aprovar les adjudicacions ha estat delegada al
Consell de Presidència per decret de 17 de juliol de 2019; que la propera sessió de Consell de
Presidència no es preveu fins el proper 16 de juny i per tal de complir amb el que preveu la clàusula 18
del PCAP, es proposa avocar la competència per aquest acte donant compte d’aquesta resolució a la
propera sessió de Consell de Presidència que es dugui a terme.
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La interventora del Consell Comarcal ha emès informe en virtut del qual s’acredita que l’aplicació
pressupostària 2021 11 1623 65002 “Reposició i millores planta de compostatge”, hi ha prevista
consignació suficient per fer front a la despesa proposada per al Lot 1 i al Lot 2.
Fonaments de dret
Articles 159 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
Clàusula 18 del PCAP
Acord de delegació de competències del President al Consell de Presidència de 17 de juliol de 2019.
Per tot l’anterior,
Decreto:
1. Avocar la competència per aquest acte.
2. Aprovar i declarar vàlida la licitació.
3. Adjudicar el contracte, per haver estat la proposta econòmicament més avantatjosa a:


LOT 1: AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU
o El preu d’adjudicació és de 34.146,20€ IVA inclòs, que es desglossen en 28.220,00€ de
base imposable i de 5.926,20€ d’IVA calculat al 21%



LOT 2: AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU
o El preu d’adjudicació és de 15.628,36€ IVA inclòs, que es desglossen en 12.916,00€ de
base imposable i de 2.712,36€ d’IVA calculat al 21%
El termini total d’execució del contracte és de 4 mesos des de l’endemà de la formalització del
contracte. En qualsevol cas s’haurà de finalitzar abans de 30 de novembre de 2021.
No es preveuen pròrrogues per al present contracte.

4. Disposar la despesa a càrrec a l’aplicació pressupostària 2021 11 1623 65002 “Reposició i millores
planta de compostatge”.
5. Requerir a l’empresa adjudicatària del contracte per tal que, dins el termini de 15 dies hàbils i
mitjançant instància genèrica (https://www.seu-e.cat/web/ccgarrotxa), acceptin la notificació de
l’adjudicació que serà enviada per mitjans electrònics.
6. Donar compte d’aquest Decret a la propera sessió del Consell de Presidència.
Publicitat
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1. Publicar aquests acords al Perfil del contractant i al Registre Públic de Contractes.
Comunicació
1. Notificar aquests acords als licitadors.
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