
ES/irc
Exp.: 2016013496 - C. 06.115.003

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ.

Lloc        
Data 
Hora 

Assistents: Sra. M. Àngels Planas i Crous, tinenta d'alcalde regidora d'Hisenda i Règim
Interior, que actua com a presidenta.
Sr. Pere Alberti Serra, suplent del portaveu del grup municipal ERC-MES-AM
de la corporació.
Sra. Laia Pélach Saget, portaveu del grup municipal  CUP-Crida per Girona
de la corporació.
Sr. Jordi Figueras Bosch, cap d'àrea de Sostenibilitat de la corporació.
Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la corporació.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la corporació.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres, que
actua com a vocal i, que actua com a secretària.

     

:
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1 d'agost de 2016
13:10

També hi són presents la senyora Laura Gallego Vilanova, tècnica adscrita al Servei de
Contractació i Compres, el senyor Marc Rosdevall, tècnic de Direcció de Brigades i el
senyor Ricard Jorquera, enginyer municipal.
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L'objecte de la sessió és la presentació de l'informe de valoració final d'acord amb la
valoració dels criteris avaluables de forma automàtica i dels criteris que depenen d'un judici
de valor, de les ofertes presentades a la contractació dels serveis de neteja i dels treballs
de jardineria del Parc de Domeny, a Girona.

La presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret de l'Alcaldia-Presidència
de composició de la Mesa de Contractació de data data 30 de març de 2016, i la secretària
llegeix les disposicions legals aplicables, especialment l'article 320 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 (TRLCSP); l'article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig,
pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP.

Obert l'acte, la secretària de la Mesa dóna lectura de la clàusula XX del Plec de clàusules
administratives particulars reguladores de la licitació, relativa als criteris d'adjudicació.

Seguidament, es procedeix a la lectura de les puntuacions de les diferents empreses que
consten en els informes tècnics de valoració de lles proposicions presentades, donant a
conèixer la puntuació obtinguda per les empreses licitadores:



PUNT VERD GIRONA S.L.

JARDINERIA FONT VIÑALS SL

E.I. BROT SERVEIS INTEGRALS
JARDINERIA

BROCOLI SL

DRIM MEDIO AMBIENTE S.L.

ARICO FOREST SL

JARDINERIA GIRONA SLU

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

PREU DE L'OFERTA (proporcional)

PREU DE L'OFERTA (proporcional)

PREU DE L'OFERTA (proporcional)

PREU DE L'OFERTA (proporcional)

PREU DE L'OFERTA (proporcional)

PREU DE L'OFERTA (proporcional)

PREU DE L'OFERTA (proporcional)

 50,00

 47,29

 42,79

 38,22

 40,77

 40,96

 41,14

  89,50
punts

  52,79
punts

  75,79
punts

  64,22
punts

  73,27
punts

  71,96
punts

  73,64
punts

Tècnica  

Tècnica  

Tècnica  

Tècnica  

Tècnica  

Tècnica  

Tècnica  

  39,50 punts

   5,50 punts

  33,00 punts

  26,00 punts

  32,50 punts

  31,00 punts

  32,50 punts

Econòmica 

Econòmica 

Econòmica 

Econòmica 

Econòmica 

Econòmica 

Econòmica 

  50,00 punts

  47,29 punts

  42,79 punts

  38,22 punts

  40,77 punts

  40,96 punts

  41,14 punts

EMPRESA TOTAL VALORACIONS 

Vist que de conformitat amb l'esmentada clàusula i en aplicació dels criteris establerts a
l'article 85 del RD 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei de



Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

M. Àngels Planas i Crous

Vist i plau
La presidenta

contractes de les Administracions Públiques, la proposta corresponent a l'empresa "PUNT
VERD GIRONA, SL" pot ésser considerada desproporcionada o anormal. 

La Mesa dóna la seva conformitat, assumint i aprovant el contingut de l'informe de valoració
emès pels tècnics de secció de Paisatge i Biodiversitat amb el vist-i-plau de la cap de
secció de Serveis Urbnans de data 26 de juliol, on es fa constar que la proposició de
l'empresa "PUNT VERD GIRONA, SL" amb NIF B17517517, es pot considerar com una
oferta anormalment baixa d'acord amb el previst a la clàusula XVII del plec de clàusules
administratives particulars que regula la contractació.

Per aquest motiu, en aplicació de l'article 152 del TRLCSP, la Mesa acorda donar audiència
al licitador, per un termini de 10 dies hàbils perquè justifiqui la valoració de l'oferta i en
precisi les condicions, amb els preus descompostos, i en particular, que es refereixi a
l'estalvi que permeti el procediment d'execució del contracte, les solucions tècniques
adoptades i les condicions excepcionalment favorables de les que disposi per executar la
prestació. Tanmateix, i en cas que vulgui executar part de la prestació mitjançant
subcontractació, cal que aporti la justificació documental acreditativa de l'import pel qual es
portarà a terme aquesta subcontractació.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a un quart de dues
del migdia i signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dóna fe.


