
BG/da/ba
Exp.: 2014011358 - C. 10.115.002

Lloc        
Data 
Hora 

Assistents: Sra. M. Àngels Planas i Crous, tinenta d'alcalde regidora de l'Àrea d'Hisenda
i Gestió Municipal de la Corporació.
Sra. M. Glòria Gou Clavera, secretària general de la Corporació.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació.
Sr. Jordi Fàbrega i Vilà, regidor delegat de Sostenibilitat i Atenció Ciutadana,
que actua com a president.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la Corporació, que actua com a
secretària.
Sr. Joan Alcalà i Quiñones, regidor delegat de Seguretat, Mobilitat i Via
Pública de la Corporació.

     

:
:

15 de desembre de 2014
13:30

Sr. Josep Palouzié, intendent en cap
Sra. Maria Rosa Mañas, tècnic de Contractació i Compres

: Sala de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona.
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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA I D'OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2,
CORRESPONENT AL SUBMINISTRAMENT D'UNIFORMITAT, CALÇAT, COMPLEMENTS
I EQUIPAMENT ESPECIALS PER A LA POLICIA MUNICIPAL

L'objecte de la sessió és l'obertura del sobre núm. 2 que conté la proposició amb la
documentació relativa als criteris tècnics que depenen d'un judici de valor de les
proposicions presentades en la licitació convocada per adjudicar el subministrament
d'uniformitat, calçat, complements i equipament especials per a la Policia Municipal, amb
un preu de licitació de: 74.300,00€ de pressupost + 15.603,00€ d'IVA.

La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret de l'Alcaldia de
composició de la Mesa de Contractació, de data 11 de març de 2014, i la Secretària llegeix
les disposicions legals aplicables, especialment l'article 320 del R.D.L. 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic (en
endavant TRLCSP); l'article 21 del R.D. 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la LCSP.

En relació a l'admissió de licitadors i en compliment de l'establert a l'article 82 del
Reglament general de la Llei de contractes, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 15 de
març, passat el termini concedit per esmenar els defectes i les omissions detectades en la
documentació administrativa continguda al sobre núm. 1 presentat per les empreses:
PERES SPORT, SL i SATARA SEGURIDAD, SL, la Mesa determina que aquestes han
esmenat els defectes detectats  dins del termini establert i que compleixen amb els
requisits previstos a què es refereix l'article 146 del TRLCSP i continguts en la clàusula XIII
del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP) reguladores de la licitació.

L'empresa PERES SPORT, SL ha subsanat la documentació del sobre núm. 1 amb la
presentació de les escriptures originals de constitució de la societat i còpia simple de
l'escriptura d'atorgament de poders, documentació justificativa de la solvència tècnica i
declaració de compromís ètic degudament signada.

L'empresa SATARA SEGURIDAD, SL, ha subsanat la documentació del sobre núm. 1 amb



la presentació de les escriptures de la societat compulsades, declaració responsable de les
facultats de representació, declaració del compliment de les condicions exigides, indicació
de l'adreça a efectes de notificacions, documentació justificativa de la solvència financera i
econòmica i també de la solvència tècnica, i declaració de compromís ètic signada. 

La Presidència de la Mesa dóna compte que han estat admeses les proposicions següents:

- Distribuciones del Calzado Príncipe, SL
- Peres Sport, SL
- Waterfire, SL
- Insigna Uniformes, SL 
- Suministros Especiales Miltec, SL
- Satara Seguridad, SL
- Paco García Prendas y Artículos de Uniformidad, SA
- Calzados Canós García, SL
- Sagrés, SL

Seguidament la Presidència procedeix a l'obertura del sobre núm. 2, a fi de donar
compliment a allò previst als articles 22.1, 26 i 27 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig,
pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP.

Es comprova que les següents empreses han presentat la documentació que d'acord amb
el previst al PCAP ha de constar al sobre 2:

- Distribuciones del Calzado Príncipe, SL: Lot 4
- Peres Sport, SL: Lots 1 i 4
- Waterfire, SL: Lots 1, 2, 3, 4, 5 i 6
- Insigna Uniformes, SL: Lots 2, 3 i 5
- Suministros Especiales Miltec, SL. Lots 2 i 6
- Satara Seguridad, SL. Lot 5
- Paco García Prendas y Artículos de Uniformidad, SA. Lots 1,3,4,5 i 6
- Calzados Canós García, SL. Lot 4
- Sagrés, SL. Lot 2

Totes les empreses indicades a excepció de les pliques 5 i 6 presenten mostres. 

La Mesa acorda fer tramesa de la documentació del sobre núm. 2 al Sr. Josep Palouzié,
intendent en cap, per a la seva valoració, de conformitat amb el que estableix l'article 150.2
del TRLCSP i l'article 25 del RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la LCSP.

La data de l'obertura del sobre número 3 serà el dia 23 de desembre a les 13h

Finalitzat l'acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió a tres quarts de
dues, de la qual cosa dono fe.
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