INFORME PER BAIXA TEMERÀRIA CONTRACTE SUBMINISTRAMENT DE PETITA
MAQUINÀRIA, EINES I MATERIAL FUNGIBLE PER AL DESENVOLUPAMENT DEL
PLANS D’OCUPACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA (LOT 2 I LOT 5) I
ALCARIMENT EN EL LOT 3

Assumpte:
Informe sobre la documentació presentada per l’empresa AUBERT SA CIF: A58785593, pel LOT 2 i
LOT 3 i a l’empresa SL CIF: B60735859 pel LOT 5, sobre el requeriment per l’oferta econòmica de
baixa temerària en relació al LOT 2 i 5 i a l’aclariment sobre l’import del producte del LOT 3 , emès per
l’Ajuntament d’Esparreguera
INFORME
1.- En data 20 d’octubre d 2021, s’emet requeriment a l’empresa AUBERT SA, pel LOT 2 i a l’empresa
PLATA HERMANOS 94 SL pel LOT 5, corresponent a la justificació de l’oferta econòmica presentada
per el seu baix nivell de preus o costos i a l’empresa AUBERT SA per la no presentació de preus en el
producte de vinagre del LOT 3 .
2.- L’empresa AUBERT SA, presenta justificació i aclariment en data 27 d’agost de 2021 on hi fa
constar:
a.

El fet d’estar integrat a un grup de gestió integral permet abaratir costos

b.

L’estalvi que permet el procediment d’execució amb els preus oferts i condicions de que
disposen per executar-lo, complint les disposicions relatives a la protecció de l’ocupació i les
condicions de treball.

c.

Aclariment sobre el lot 3

3.- L’empresa PLATA HERMANOS 94 SL, presenta justificació en data 24 d’agost de 2021, on hi fa
constar:

a.

Empresa d’àmbit nacional integrada en el Grup Pyma format per 40 majoristes que permet
adquirir productes a un preu molt competitiu, però acord amb el mercat.

b.

Compliment de les disposicions relatives de l’ocupació i les condicions de treball..

CONCLUSIÓ
Una vegada comprovada la documentació presentada per les empreses sobre la justificació de
l’oferta econòmica presentada en la licitació del contracte de subministrament de petita maquinària ,
eines i material fungible per al desenvolupament dels Plans d’ocupació de l’Ajuntament
d’Esparreguera , Lots 2 i 5 i l’aclariment del Lot 3, és considera acceptada aquesta baixa en el preus
ofertats i l’aclariment sobre el preu del producte del Lot 3..

Per això es proposa que les aquestes empreses
contracte en els seus LOT 2, 3 i 5 respectivament.

Esparreguera a la data de la signatura electrònica,

Nativitat Sanchez Garcia
Cap d’Unitat d’Equipaments
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