ACTA D’OBERTURA D’OFERTES

Identificació de la sessió:
Data: 10 de desembre de 2018
Inici: 10.03 hores
Fi: 10.37 hores
Lloc: Despatx del secretari municipal
Components de la unitat tècnica:
Sergi Ribas Beltran
Mercè Mesa Torres
Anna Puig Soler

Secretari municipal
Tècnica de Recursos Humans
Tècnica Administració General

Ordre del dia:
Obertura del sobre 1 (i únic) de les pliques presentades a la licitació del contracte per a la
instal·lació, el manteniment i la higienització de 14 fonts dispensadores d’aigua potable a
diferents edificis municipals.
Antecedents:
La Junta de Govern Local, en sessió de 14.11.2018, va aprovar l’expedient per contractar la
instal·lació, el manteniment i la higienització de 14 fonts dispensadores d’aigua potable a
diferents edificis municipals. L’expedient conté el Plec de prescripcions tècniques (PPT) i el
Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) que han de regir la contractació.
El contracte s’ha tramitat de forma ordinària, mitjançant licitació pel procediment obert
simplificat abreujat que regula l’article 159, apartat 6, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic.
S’ha fet pública la licitació mitjançant la inserció del corresponent anunci al perfil del
contractant de l’Ajuntament de Sant Celoni.
En el termini reglamentari, mitjançant l’eina “Sobre digital”, integrada a la Plataforma de
Serveis de Contractació Pública de Catalunya, s’han rebut cinc ofertes per optar al
contracte:
Aguapura Aguaviva SL
Viva Aqua Service Spain SA
Aquadirect Blue Planet SL
S.G. Asociados SL
Agua de Aquí SL
Desenvolupament de la sessió:
Es procedeix a l'obertura dels sobres i es comprova que les declaracions responsables del
compliment de les condicions establertes legalment per contractar amb l’Administració que
presenten els licitadors s’ajusten al model de l’annex I del PCAP, per la qual cosa els cinc
licitadors es declaren admesos.

A continuació es dóna lectura a les ofertes econòmiques presentades, amb els següents
resultats:
Licitadors

Ofertes, IVA no inclòs
(Import de licitació: 8.736 €, IVA no inclòs)
5.006,40 €
8.158,08 €
6.048,00 €
5.308,00 €
8.178,00 €

Aguapura Aguaviva SL
Viva Aqua Service Spain SA
Aquadirect Blue Planet SL
S.G. Asociados SL
Agua de Aquí SL

Efectuats els càlculs oportuns, es comprova que cap de les ofertes s’ha de considerar baixa
anormal o desproporcionada.
Atès que la clàusula 12 del PCAP estableix que el contracte s’adjudicarà a l’oferta més
econòmica, es classifica les ofertes presentades a la licitació del contracte, per ordre de
menor a major import, al següent tenor:
Ordre
1
2
3
4
5

Licitadors
Aguapura Aguaviva SL
S.G. Asociados SL
Aquadirect Blue Planet SL
Viva Aqua Service Spain SA
Agua de Aquí SL

A continuació, es comprova que el licitador primer classificat, la mercantil Aguapura
Aguaviva SL, amb CIF número B-81.804.643, es troba inscrita al Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE), es verifica que l’empresa
es troba degudament constituïda, que no està incursa en prohibició de contractar i que el
seu objecte social s’adequa al contracte que es licita. No queda acreditada, però, la
representació amb què actua la Sra. Patricia Roldán Umpiérrez, signant de la declaració
responsable i de l’oferta.
En conseqüència, es requerirà a la mercantil Aguapura Aguaviva SL per a que en el termini
de 3 dies hàbils a comptar des del requeriment electrònic, aporti la documentació necessària
per acreditar la representació amb què actua la persona signant de la declaració
responsable i de l’oferta.
S’aixeca la reunió i s’estén la present acta que se signa en prova de conformitat.
El secretari
municipal,
CPISR-1 C
Sergi Ribas
Beltrán
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