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Títol de l’expedient:

Contracte: Subministrament d’un interruptor de BT pel sistema
de sanejament de La Vall del Ges (X2021000207)

Òrgan que l’ha sol·licitat:

Secretaria

Assumpte:

Informe relatiu a la justificació presentada pel licitador
respecte a la presumpció de baixa anormal o
desproporcionada

Fets
En data 18 de juny de 2021 es va publicar l’anunci de licitació en el perfil del contractant del
Consell Comarcal d’Osona, i d’acord amb l’article 159.6.a de la LCSP, el termini per a la
presentació de proposicions era de 5 dies hàbils a partir de la data de publicació, atès que
es tracta d’una adquisició corrent d’un be disponible en el mercat.
La presentació de proposicions s’ha realitzat per mitjans electrònics utilitzant l’eina Sobre
Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, la qual
garanteix que l’obertura de les proposicions no es realitza fins que hagi finalitzat el termini
per a la seva presentació.
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Es realitza l’obertura del sobre únic digital presentat per les empreses licitadores, d’acord
amb el certificat de l’eina Sobre Digital. Examinada formalment la documentació, es proposa
declarar admeses les proposicions dels licitadors relacionats atès que han presentat, en la
forma prevista en els plecs de clàusules administratives particulars, la documentació
indicada:
Data
d’entrada
28/06/2021

Hora
d’entrada
12:22:12

Registre
d’entrada
E2021005443

Denominació
social
COEVA VIC, SA

NIF
A58494014

Tot seguit, es procedeix a la valoració de la proposició avaluable mitjançant criteris
automàtics, aplicant els criteris d’adjudicació que s’estableixen a la clàusula 15 del plec de
clàusules administratives particulars.
L’oferta presentada pel licitador és la següent:
Empresa
COEVA VIC, SA

Preu oferta
4.320,00 €

Vist el resultat i prèviament a la quantificació de la puntuació a assignar, es conclou que
l’oferta presentada per COEVA VIC, SA, està incursa en presumpció de baixa anormal o
desproporcionada.
De conformitat amb la clàusula 18 del plec de clàusules administratives particulars, es
proposa requerir a l’empresa COEVA VIC, SA, per tal que, en el termini de tres (3) dies
hàbils desglossi de forma detallada i raonada el baix nivell de preus, dels costos i altres
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paràmetres en base als quals s’ha definit la anormalitat de l’oferta, mitjançant la presentació
de la informació i documentació que estimi pertinent a aquests efectes.
Dins del termini, l’empresa COEVA VIC, SA presenta la justificació de la seva oferta que es
la que s’avalua en el present informe.
Consideracions
En la justificació es presenta un document declaratiu de compliment amb les especificacions
tècniques de l’equip i la normativa corresponent.
En la fitxa tècnica presentada per l’empresa es comprova que efectivament es tracta del
mateix equip requerit al plecs de prescripcions tècniques particulars, complint amb totes les
especificacions.
L’empresa justifica la baixada del preu de l’equip degut a acords amb el proveïdor de l’equip,
el qual fan que el preu de venda al mercat es redueixi dràsticament.
Conclusions
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Amb tot l’exposat es conclou que en la justificació de l’oferta presentada per COEVA VIC,
SA es presenten uns equips que s’ajusten als requerits als plecs de prescripcions tècniques
particulars. Per aquest motiu, informo favorablement de la justificació de l’oferta econòmica
realitzada per l’empresa COEVA VIC, SA, per baixa anormal o desproporcionada,
corresponent al contracte de Subministrament d’un interruptor de BT pel sistema de
sanejament de La Vall del Ges.

La coordinadora d’aigües,

Anna Costa Esclé

