
INFORME SOBRE BAIXES TEMERÀRIES EN RELACIÓ A LA CONTRACTACIÓ DE
PRODUCTES  DE  BUGADERIA  DEL  CENTRE  D’ACOLLIDA  PER  A  PERSONES
SENSE SOSTRE EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL DE CA L’ARDIACA

Aquest informe s'emet d'acord amb el que preveu l'Acta de la Mesa de Contractacio 
de dia 17 de maig de 2017 (exp.: SUB04/17) per a la obertura de les proposicions
econommiques  presentades  a  la  licitacio   del  contracte  de  subministrament  de
productes de bugaderia  pel centre d'acollida per a persones sense sostre en risc
d'exclusio  social de Ca l'Ardiaca.

A  l'acta  de  17  maig  de  2017es  requereix  a  les  empreses  NOVAQUIMICA
MAQUINARIA SOCIEDAD LIMITADA, COMERCIAL PEDROSA, SA, Y SEGURIDAD Y
LIMPIEZAS,  SA   que  justifiquin  documentalment  la  possibilitat  d'executar  el
contracte amb el preu oferta.

Per  part  de  l'empresa  NOVAQUIMICA  Y  MAQUINARIA  SOCIEDAD   LIMITADA,
justifica  la  baixa  temeramria,   el  fet  a  la  llarga  trajectomria  de  l'empresa  i  en  les
relacions amb els  proveïddors,  a la fidelitat amb ells, i a l'obtencio  de descomptes
comercials molt importants, descomptes per volum de compres, i descomptes per
pronto  pago.  Tambe   fan  referemncia  al  transport  dels  productes  ja  sigui  des  del
transport marï tim, indicant que negocien directament amb el proveïddor el preu net
del producte, la qual cosa no afecta als preus de compra, aixï  com el transport per
carretera el qual el realitzen en vehicles propis . 

L'empresa COMERCIAL PEDROSA, SA ha presentat una contestacio  al requeriment
de la  justificacio   a la baixa temeramria, per part de l'empresa es justifica la baixa
temeramria,  al  fet  que  pertany  al  grup  INPACS  el  qual  e s  el  major  grup  a  nivell
mundial  de  subministraments  de  productes  neteja  e  higiene,  per  la  qual  cosa,
disposen  de  condicions  de  compra  molt  avantatjoses,  per  als  productes  de
bugaderia.

L'empresa  SEGURIDAD  Y  LIMPIEZAS,  SA,  no  ha  contestat  al  requeriment  de  la
mesa. 

Analitzats els arguments presentats per part de les dues empreses,  el cap de la
seccio   considera  que  les  ofertes  presentades  no  s'han  de  considerar
desproporcionades o temeramries. 
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