RESOLUCIO RELATIVA A declarar com a oferta mes avantatjosa la presentada per
l’empresa Miquel Segú i Associats, S.L. a la contractació dels serveis de gestió
comptable i fiscal de la Fundació Arranz Bravo i requerir la documentació pertinent per
poder procedir a la posterior adjudicació.
Per Acord de la Junta de la Comissió Executiva de data 13 de novembre de 2017 es
va aprovar la contractació, mitjançant procediment obert, tramitació urgent i mesures
de gestió eficient, valoració per un únic criteri (preu) dels serveis de gestió comptable i
fiscal de la Fundació Arranz Bravo.
En data 23 de novembre passat va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes els
licitadors interessats i que durant aquest termini s’ha presentat proposició per part del
següent licitador:
1. Miquel Segú i Associats, S.L.
La Mesa de Contractació, celebrada el dia 1 de desembre de 2017, va admetre l’oferta
presentada:
-. Miquel Segú associats, SL, presenta la següent oferta econòmica:
Preu màxim anual de 2.800 euros, IVA exclòs.
El licitador ofereix un preu total, i això obeeix al desglossament anual següent:
Any
2018
2019
Total

Import total
IVA exclòs
2.800 euros
2.800 euros
5.600 euros

Considerant com a oferta més avantatjosa la presentada per l'empresa Miquel Segú i
Associats, S.L., en la seva proposició i un import màxim anual de 2.800 euros IVA
exclòs que la Fundació no s’obliga a esgotar; i ho va elevar a I'òrgan de contractació,
en virtut de I'art. 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
La clàusula 12 del plec de condicions administratives particulars que regulen aquesta
contractació estableix que es requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta
econòmicament més avantatjosa perquè presenti la documentació acreditativa del
compliment dels requisits de capacitat, aptitud i solvència establerts en el plec, així
com dei compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades
per les disposicions vigents, i I'altra documentació que sigui procedent.

VISTA la documentació que integra I'expedient administratiu.
Aquest Secretari, en exercici de les facultats
RESOL:
Primer.- DECLARAR com a oferta més avantatjosa la presentada per l’empresa Miquel
Segú i Associats, S.L. a la contractació dels serveis de gestió comptable i fiscal de la
Fundació Arranz Bravo, efectuada per la Mesa de Contractació en sessió celebrada el
dia 1 de desembre de 2017, i REQUERIR a I'empresa Segú associats, SL, d’acord
amb I'acta d’aquesta sessió, perquè en el termini de 10 dies hàbils a comptar a partir
del següent de la recepció de la present resolució, presenti la documentació
acreditativa dels requisits inclosos en la declaració responsable presentada a la
present licitació, prevista a I'art. 146.4 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre, pel qual, s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
estar en possessió de les condicions mínimes de solvència tècnica o professional
necessària per portar a terme la seva execució fins la finalització del termini de
vigència, i aporti la documentació acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Segon.- ADVERTIR a Miquel Segú i Associats, S.L. que, en el cas de no complimentar
els anteriors requeriments en el termini indicat, es tindrà per retirada la seva oferta i es
procedirà a declarar deserta la licitació; tot de conformitat amb el que disposa l'art.
151 .2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic.
Tercer.- PUBLICAR aquest requeriment al perfil del contractant i notificar-lo al licitador.
I PERQUE CONSTI I S’AFEGEIXI AL SEU EXPEDIENT HO CERTIFICO.
L’Hospitalet, 1 de desembre de 2017

El Secretari de la Fundació

David Quirós Brito

