
INFORME SOBRE BAIXES TEMERÀRIES EN RELACIÓ A LA CON TRACTACIÓ DE
PRODUCTES  DE  NETEJA  DELS  LOTS  1,  2  I  5  PER  ALS  CENT RES
RESIDENCIALS DE L'IMAS (SUB 04/14)

Aquest informe s'emet d'acord amb el que preveu l'Acta de la Mesa de Contractació de
dia  10 de març de 2015,  (exp.  SUB 04/14)  per  a  la  obertura de les  proposicions
econòmiques presentades a la licitació del contracte de subministrament de productes
de neteja per als centres residencials de l'IMAS. 

En aquesta Acta es requereix a les empreses NOVAQUIMICA Y MAQUINARIA , S.L.
(LOTS 1 i  2),  i  l'empresa INDUSTRIAS ARGUI,  S.A.  (LOT 5)  i  DISTRIBUCIONES
SILLERO,  SL (lot  7)  perquè justifiquin documentalment  la  possibilitat  d'executar  el
contracte amb el preu ofertat.
L'empresa  DISTRIBUCIONES SILLERO, SL ha presentat la seva justificació fora de
termini i per tant no s'ha valorat.
Per  part  de  l'empresa  NOVAQUIMICA Y  MAQUINARIA,  S.L.,  s'ha  presentat  una
contestació al requeriment de justificació documental de la possibilitat d'executar el
contracte amb el  preu ofertats  als  LOT 1 i  LOT 2,  en la  qual  es justifica aquesta
possibilitat:

-   La llarga trajectòria  en les relacions de l'empresa amb els seus proveïdors que
permeten descomptes comercials importants.
-  La negociació directa del preu net del producte amb els proveïdors amb la qual cosa
el transport marítim no afecta als preus de compra. Així com pel fet que el transport per
l'illa es realitza amb vehicles propis.
-  El fet de no ser fabricants no existeixen costs de producció  que repercuteixin al
producte.
-   Es  constata  també  l'antiguitat  de  les  relacions  comercials  amb l'IMAS  sempre
satisfactòries.

Per  part  de  l'empresa  INDUSTRIAS ARGUI,  S.A.,  justifica,  entre  d'altres,  la  baixa
temerària al LOT 5:

-  El fet que els productes concentrats del Lot 5 són de producció pròpia.
-  L'estalvi que suposa el fet de ser fabricants i evitar intermediaris.
-  El 70,35 % del total de licitació pot ser subministrat mitjançant producció pròpia, fet
que permet rebaixar en un 56,44% els productes.
-  Per  ser  fabricant  de  producte  químic,  la  societat  pràcticament  no  ha  d'assumir
despeses addicionals a les de la seva activitat ordinària.
- La societat està finançada al 100% per recursos propis.
  
Analitzats  els  arguments  presentats  per  part  de  les  dues  empreses,  l'equip  tècnic
considera que les ofertes presentades no s'han de considerar desproporcionades o
temeràries.
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