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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A L'OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO
2.

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
actúa com a vocal i, que actua com a secretària.

     

:
:

1 d'agost de 2016
13:00

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 l'obertura del sobre número 2 que conté la proposició relativa als
criteris d'adjudicació tècnics, que depenen d'un judici de valor de les proposicions
presentades en la licitació convocada per adjudicar la contractació del servei de
manteniment i treballs de jardineria del Parc de la Devesa de la ciutat de Girona, per un
import de licitació de 139.789,50€ (cent trenta-nou mil set-cents vuitanta-nou euros amb
cinquanta cèntims) IVA exclòs.

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  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) i l'article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la LCSP.



Un cop obert el sobre número 2, la Mesa acorda fer tramesa de les anteriors ofertes i de
l'expedient administratiu a l'Àrea de Paisatge i Hàbitat Urbà, per tal que s'emeti l'informe
tècnic de valoració de les mateixes, 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 d'obertura del sobre número 3 serà el dia 8 d'agost de 2016, a les 13:00 hores del
migdia.

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

En relació a l'admissió de les empreses licitadores, passat el termini concedit per esmenar
els defectes i les omissions detectades en la documentació de caràcter general presentada
per les empreses FUNDACIÓ MAS XIRGU; NEGOCIOS PUERTO, 1975, SL; PUNT VERD
GIRONA, SL; E.I BROT SERVEIS INTEGRALS JARDINERIA; MOIX SERVIES I OBRES,
SL i JARDINERIA GIRONA, SLU, la Mesa determina que s'ajusten als criteris de selecció
establerts en el Plec de clàusules administratives particulars.

A  l'empresa ARICO FOREST SL, se'ls va sol·licitar el document de compromís de
subscriure la pòlissa d'assegurances en la forma i termini indicat en el plec en el supòsit de
que resulti adjudicatari. L'empresa ja havia presentat dins el sobre 1 una declaració en la
que es recollia " Que l'empresa ARICO FOREST SL té l'assegurança de responsabilitat civil
que cobreixi els possibles danys i perjudicis que es causen com a conseqüència de les
operacions que requereixi l'execució del contracte de conformitat amb l'article 214 TRLCSP.
La pòlissa té un capital assegurat de 1.200.000 euros i en cas d'adjudicació s'aportarà la
còpia de la pòlissa i el rebut vigent". La Mesa entén que dita declaració ja compleix amb els
requisits que recull el Plec de condicions administratives particulars, pel que es conclou que
l'empresa compleix amb els criteris de selecció de la present licitació.  

L'empresa FUNDACIÓ MAS XIRGU, amb NIF G55121909 queda exclosa del procediment
per no ajustar-se als criteris de selecció establerts en el Plec de clàusules administratives
particulars, en haver presentat documentació referent al sobre número 3 en el sobre
número 1.

La Mesa dóna compte que han estat admeses en la licitació, les proposicions presentades
per les següents empreses:

      2.- NEGOCIOS PUERTO 1975, SL, amb NIF B63876494
      3.- DRIM MEDIO AMBIENTE S.L., amb NIF B62314547
      4.- ARICO FOREST SL, amb NIF B17574799
      5.- PUNT VERD GIRONA S.L., amb NIF B17517517
      6.- E.I. BROT SERVEIS INTEGRALS JARDINERIA, amb NIF B17870817
      7.- MOIX SERVEIS I OBRES, SL, amb NIF B61420352
      8.- JARDINERIA GIRONA SLU, amb NIF B17656315

Es convida als licitadors interessats a que puguin comprovar que els sobres que contenen
les ofertes són a la Mesa i en les mateixes condicions en què es van lliurar, alhora que se'ls
convida a manifestar els dubtes i demanar els aclariments que considerin necessaris.



Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

M. Àngels Planas i Crous

Vist i plau
La presidenta


