Ref: C-26/2021

ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE CAMIÓ-GRUA PER
ALS SERVEIS GENERALS D’AIGÜES DE BLANES, S.A

El dia 4 de novembre de 2021 es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives particulars reguladores
del contracte administratiu per adjudicar, mitjançant procediment obert, i tramitació ordinària EL
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE CAMIÓ-GRUA PER ALS SERVEIS GENERALS
D’AIGÜES DE BLANES, S.A i es convocà licitació pública per a la seva adjudicació.
Durant el termini de presentació d’ofertes, concorren al present concurs les següents empreses:

ORDRE

NOM LICITADOR

1

CAMPS MOTOR, SA

2

ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, S.L.U

El dia 17 de novembre de 2021, es constitueix la mesa de contractació per a l’obertura del SOBRE A,
que haurà de contenir la documentació administrativa que consta a la clàusula 1.9 del plec de
condicions administratives i econòmiques particulars que regula aquesta contractació i les empreses
presenten correctament la documentació sol·licitada.

El mateix dia, en acte públic, es procedeix a l’obertura del SOBRE 2 de les proposicions presentades,
que contenen la documentació tècnica acreditativa dels criteris a valorar mitjançant fórmula
automàtica i es presenten les següents ofertes:

1.- L’empresa CAMPS MOTOR, SA presenta la següent proposta:
➢ Ofereix una PROPOSTA ECONÒMICA de 94.900 €(IVA exclòs)
o L’IVA a aplicar és de 21 %
➢ Ofereix una MILLORA DEL TERMINI D’ENTREGA, de l’establert en els plecs de condicions de 4
setmanes.
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Aplicant els criteris de valoració establerts en el plec de condicions, l’empresa presentada a aquesta
licitació obté una puntuació de 27,55 punts.
1.- L’empresa ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, S.L.U presenta la següent proposta:
➢ Ofereix una PROPOSTA ECONÒMICA de 93.940 €(IVA exclòs)
o L’IVA a aplicar és de 21 %
➢ Ofereix una MILLORA DEL TERMINI D’ENTREGA, de l’establert en els plecs de condicions de 4
setmanes.
Aplicant els criteris de valoració establerts en el plec de condicions, l’empresa presentada a aquesta
licitació obté una puntuació de 100 punts.
Donada la puntuació obtinguda, la Mesa de contractació proposa l’adjudicació d’aquest contracte a
l’empresa ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, S.L.U d’acord amb l’oferta presentada.
D’acord amb el què estableix l’article 85 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, mitjançant el qual
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, l’oferta
presentada no incorre en baixa temerària
En data 24 de novembre de 2021, es requereix a l’empresa ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, S.L.U.
per tal que, en el termini de 10 dies hàbils a comptar des del següent en què hagi rebut el requeriment,
presenti la documentació que s’estableix a la clàusula 1.20 del plec de condicions administratives,
passat el termini indicat l’esmentada empresa no aporta la documentació requerida.
Vist el què s’estableix en l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector
Públic, en el sentit que de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini atorgat,
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta.
Es requereix a l’empresa que ha quedat en segon lloc, CAMPS MOTOR, SA que aporti la documentació
que s’estableix en la clàusula 1.20 del plec de condicions administratives, la qual l’entrega dins de
termini.
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En virtut dels poders que m’han estat conferits per la Junta General del 24 d’octubre del 2019, i elevats
a públics el dia 16 de gener de 2020 i inscrits en el registre mercantil de Girona el dia 24 de gener de
2020.

ACORDO

Primer.- DONAR PER RETIRADA l’oferta presentada per ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS, S.L.U en
el CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE CAMIÓ-GRUA PER ALS SERVEIS GENERALS
D’AIGÜES DE BLANES, S.A. al no haver presentat la documentació requerida dins de termini.

Segon.- ADJUDICAR el CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D’UN VEHICLE CAMIÓ-GRUA PER ALS
SERVEIS GENERALS D’AIGÜES DE BLANES, S.A. a l’empresa CAMPS MOTOR, S.A., per import de 94.900€
(IVA exclòs).

Tercer.- REQUERIR a l’empresa CAMPS MOTOR, SA que dins el termini dels 5 dies següents al
requeriment efectuat per Aigües de Blanes, S.A., el representant de dita empresa haurà de formalitzar
el contracte. Aigües de Blanes, S.A., podrà realitzar aquest requeriment, transcorreguts 15 dies hàbils
de la remissió de la notificació de l’adjudicació.

Quart.- Notificar el present acord a les empreses licitadores i publicar l’adjudicació al perfil del
contractant de la web de la societat AIGÜES DE BLANES, S.A.
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