Exp.: R02/2019
ANTECEDENTS
PRIMER.- En data 9/10/2019 es van publicar en el perfil del contractant de MP SERVEIS
MUNICIPALS DE ROSES SA (en endavant ROSERSA) els plecs i resta de documentació
per a la compra d’un vehicle elèctric tipus pick up, amb un preu màxim de licitació de
31.000 € + IVA i com a condició especial d’execució, entre d’altres, disposar d’un taller
d’assistència tècnica a una distància màxima de 25 km de Roses.
SEGON.- Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, el dia 25 d’octubre de
2019 es va procedir a l’obertura del sobre digital essent les ofertes presentades les
següents
LICITADOR

OFERTA (IVA exclòs)

TALLER (25 KM)

ENVIROCAT SERVEIS SL

29.975,00 €

SÍ

BILBOTRUCK SL

29.300,00 €

NO

TERCER.- Un cop examinades les ofertes es comprova que els vehicles ofertats
s’ajusten en tots els aspectes a les característiques recollides en el plec de prescripcions
tècniques.
QUART.- Es detecta que l’oferta presentada per BILBOTRUCK SL no especifica, tal com
es recull en els plecs, l’adreça del taller d’assistència tècnica.
CINQUÈ.- En data 25 d’octubre de 2019 es sol·licita a BILBOTRUCK, SL que detalli la
situació del taller d’assistència tècnica, que ha d’estar a una distància màxima de 25 km
de Roses.
SISÈ.- Exhaurit el termini per contestar aquesta comunicació sense haver rebut
resposta, el dia 7 de novembre de 2019 l’oferta de BILBOTRUCK és rebutjada.
SETÈ.- En data 7 de novembre de 2019, es comprova la correcta inscripció de l’empresa
ENVIROCAT SERVEIS, SL en el RELI i les dades necessàries per adjudicar el contracte.
VUITÈ.- En data 7 de novembre de 2019, la mesa de contractació proposa l’adjudicació
del contracte a l’empresa ENVIROCAT SERVEIS, SL en el RELI i les dades necessàries
per adjudicar el contracte.
Vist això:
S’ADJUDICA el subministrament d’un vehicle elèctric tipus pick-up a l’empresa
ENVIROCAT SERVEIS SL, amb les característiques i equipament recollides en l’oferta
presentada, per un preu de 29.975,00 € + IVA i un termini d’entrega de 75 dies
naturals a partir de la data de notificació de l’adjudicació.
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