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

Lloc        
Data 
Hora 

Assistents: Sra. Sílvia Paneque Sureda, tinenta d'alcalde d'Igualtat, Drets socials,
Treball, Joventut i Seguretat, que actua com a presidenta.
Sr. Pere Alberti Serra, suplent del portaveu del grup municipal ERC-MES-AM
de la corporació.
Sr. Josep Palouzié Vizcaya, cap de Seguretat de la corporació.
Sra. Laia Pélach Saget, portaveu del grup municipal  CUP-Crida per Girona
de la corporació.
Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la corporació.
Sra. Elisabet Sureda Costa, tècnica de Contractació i Compres, que actua
com a vocal i, que actua com a secretària.
Sr. Lluís Pujol Amich, tresorer municipal de la corporació.

     

:
:

13 de juny de 2016
13:15

: Sala de Junta de Govern Local

-

-

-
-

-
-

-

L'objecte de la sessió és proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació de la licitació del
contracte de subministrament per arrendament amb opció de compra de tres turismes,
transformats, condicionats i equipats, per a ús policial, a favor de l'empresa que hagi
presentat l'oferta més avantatjosa.

La presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret de l'Alcaldia-Presidència
de composició de la Mesa de Contractació de 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 XI 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 les proposicions presentades, donant a
conèixer la puntuació obtinguda per les empreses licitadores:



AUTOS IGLESIAS, SL

ALPHABET ESPAÑA FLEET
MANAGEMENT SA

BANCO SANTANDER, SA

  1.

  2.

  3.

Preu de l'oferta
Mínim consum de combustible i
emissions de CO2
Millor opció de compra
Major import abonat per quilòmetre no
consumit
Menor import carregat per quilòmetre
excedit
Reparació de l'equipament policial
Millores tècniques i/o de seguretat

Preu de l'oferta
Mínim consum de combustible i
emissions de CO2
Millor opció de compra
Major import abonat per quilòmetre no
consumit
Menor import carregat per quilòmetre
excedit
Reparació de l'equipament policial
Millores tècniques i/o de seguretat

Preu de l'oferta
Mínim consum de combustible i
emissions de CO2
Millor opció de compra
Major import abonat per quilòmetre no
consumit
Menor import carregat per quilòmetre
excedit
Reparació de l'equipament policial
Millores tècniques i/o de seguretat

 55,00
 4,60

 5,71
 5,00

 5,00

 0,00
 2,00

 50,64
 11,80

 9,05
 0,36

 0,00

 2,00
 1,50

 54,17
 11,80

 10,00
 0,27

 0,00

 0,00
 0,50

  77,56
punts

  77,85
punts

  77,74
punts

Tècnica  

Tècnica  

Tècnica  

   0,25 punts

   2,50 punts

   1,00 punts

Econòmica 

Econòmica 

Econòmica 

  77,31 punts

  75,35 punts

  76,74 punts

EMPRESA TOTAL VALORACIONS 



ANDACAR 2000 SA

TRANSTEL, SA

  4.

  5.

Preu de l'oferta
Mínim consum de combustible i
emissions de CO2
Millor opció de compra
Major import abonat per quilòmetre no
consumit
Menor import carregat per quilòmetre
excedit
Reparació de l'equipament policial
Millores tècniques i/o de seguretat

Preu de l'oferta
Mínim consum de combustible i
emissions de CO2
Millor opció de compra
Major import abonat per quilòmetre no
consumit
Menor import carregat per quilòmetre
excedit
Reparació de l'equipament policial
Millores tècniques i/o de seguretat

 48,37
 9,60

 7,14
 0,49

 5,00

 2,00
 0,00

 46,40
 7,50

 4,37
 0,10

 0,00

 0,00
 1,50

  74,10
punts

  60,37
punts

Tècnica  

Tècnica  

   1,50 punts

   0,50 punts

Econòmica 

Econòmica 

  72,60 punts

  59,87 punts

La Mesa dóna la seva conformitat, assumint i aprovant el contingut de l'informe de valoració
emès per l'intendent en cap de la Policia Municipal, el 3 de juny de 2016, del qual es
desprèn que l'empresa amb la major puntuació és ALPHABET ESPAÑA FLEET
MANAGEMENT, SA, amb NIF A91001438, i es proposa a l'òrgan de contractació
l'adjudicació del contracte de subministrament per arrendament amb opció de compra de
tres turismes, transformats, condicionats i equipats, per a ús policial, a favor de l'empres
esmentada, per la quantitat de cent trenta-vuit mil quatre-cents vint euros (138.420,00€),
IVA exclòs, més vint-i-nou mil seixanta-vuit euros amb vint cèntims (29.068,20€), d'IVA,
essent el total de cent seixanta-set mil quatre-cents vuitanta-vuit euros amb vint cèntims
(167.488,20€), IVA inclòs.

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



Elisabet Sureda Costa

La secretària

Sílvia Paneque Sureda

Vist i plau
La presidenta


