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INFORME SOBRE BAIXES TEMERÁRIES EN RELACIÓ A LA CONTRACTACIÓ DE
PRODUCTES DE BUGADE3RIA PER ALS CENTRES RESIDENCIALS DE L'IMAS
(SUB 03/15)

Aquest informe s'emet d'acord amb el que preveu l'Acta de la Mesa de Contractació de
día 29 de juliol de 2015, (exp. SUB 03/15), en relació a la licitado del contráete de
subministrament de productes de bugaderia per ais centres residenciáis de TIMAS
En aquesta Acta es requereix a l'empresa NOVAQUIMICA Y MAQUINARIA , S.L.
perqué justifiqui documentalment la possibilitat d'executar el contráete amb el preu
ofertat.
Per part de l'empresa NOVAQUIMICA Y MAQUINARIA, S.L., s'ha presentat en data
registre d'entrada núm. 24135, de dia 31/07/2015, una contestació al requeriment de
justificado documental de la possibilitat d'executar el contráete amb el preu ofertat, en
la qual es justifica aquesta possibilitat:
La líarga trajectória en les relacions de l'empresa amb els seus prove'ídors que
permeten descomptes comerciáis importants.
- La negociado directa del preu net del producte amb els prove'ídors amb la qual cosa
el transport marítim no afecta ais preus de compra. Així com peí fet que el transport per
Cilla es realitza amb vehicles propis
El fet de no ser fabricants no existeixen costs de producció que repercuteixin a!
producte.
Es constata també Cantiguitat de les relacions comerciáis amb TIMAS sempre
saíisfactóries.
- L'empresa justifica que els equips de dosificado ja els teñen instaHats, per ser
Tactual empresa adjudicatária, la qual cosa en disminueix considerablement el cost.
Analiízats els arguments presentats per part de l'empresa, Tequip técnic considera que
les ofertes presentades no s'han de considerar desproporcionades o temeráries.
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