Expedient 434/2020
ACTA DE VALORACIÓ D’OFERTES EN EL PROCEDIMENT DE SUBMINISTRAMENT DE
JARDINERES DESTINADES A LES TRAVESSERES URBANES DE LA SECUITA
Reunits a l’Ajuntament de la Secuita, quan són les 11.00 hores del dia 26 d’octubre de 2020 els
membres de la mesa de contractació que es detallen a continuació procediran a la valoració
dels sobres amb les ofertes presentades.
President

Eudald Roca Gracia (Alcalde)

Vocals

Ana Sanz Verge (Secretària-Interventora)
Jordi Tasias Sagarra (Arquitecte)

Actua com a secretària, la Sra. Pilar Musté Bosch.
En data 1 d’octubre de 2020 es va publicar a la plataforma de la contractació la licitació pel
subministrament
El pressupost base de la licitació és
a) Import sense IVA: 26.295,24 €
b) Import amb IVA: 31.817’24 €

Data de registre

Empresa

13/10/20(E-RC-1322)
13/10/20(E-RC-1326)
15/10/20(E-RC-1343)
16/10/20(E-RC-1368)

Expert Line, SL
Crous Expert, SL
Fundúctil Tàrrega, SL
Escofet 1886, SA

Un cop obertes les propostes, la mesa en va efectuar la seva valoració tenint en compte que
l’únic criteri a valorar era el preu.
Empresa

Oferta (sense IVA)

Oferta (amb IVA)

Expert Line, SL

25.707,95€

31.196,62€

Crous Expert, SL

24.294,00€

29.395,74€

Fundúctil Tàrrega, SL

21.933,70€

26.539,77€

Escofet 1886, SA

25.634,24€

31.017,43€
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El termini de presentació d’ofertes acabava el dia 16 d’octubre de 2020 i se n’han presentat
quatre:

D’acord amb el que s’estableix a l’article 85 del Reglament General de la Llei de contractes de
les Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, previst a
l’apartat 1.14 del Ple de Clàusules Administratives Particulars que regeix la contractació es va
comprovar que l’oferta presentada per Fundúctil Tàrrega SL incorria en pressumpció
d’anormalitat.
Es va atorgar un termini de 5 dies perquè aquesta empresa justifiqués la seva oferta.
En data 23 d’octubre de 2020 mitjançant registre electrònic (E-RE-222) Fundúctil Tàrrega, SL
retira la seva oferta al·legant “una errada significativa en el càlcul dels costos necessaris per
realitzar les tasques descrites en el plec de la citada licitació”.
Retirada l’oferta de Fundúctil Tarrega, SL, l’empresa que oferia el millor preu segons l’obertura
efectuada el 21-10-2020 i de la qual se’n va deixar constància a l’acta de la mesa estesa en
aquesta data era Crous Expert, SL.
Així doncs la mesa eleva proposta d’adjudicació del subministrament de jardineres destinades a
les travesseres urbanes de la Secuita a l’empresa Crous Expert, SL pel preu de 24.294,00€
(sense IVA) i 29.395,74€ (amb IVA).
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I essent les 11.20 hores s’aixeca aquesta acta que signo juntament amb tots els membres de la
mesa.

