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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A L'OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO
3.

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.
Sr. Josep Palouzié Vizcaya, cap de Seguretat de la corporació.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres, que
actua com a vocal,, que actua com a secretària.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la corporació.
Sr. Vicenç Estanyol Bardera, tècnic del servei d'Assessoria Jurídica de Règim
Interior de la corporació.
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3 de juny de 2016
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: Sala de Junta de Govern Local

-

-
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-

-
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L'objecte de la sessió és l'obertura del sobre número 3 que conté la proposició relativa als
criteris d'adjudicació econòmics, avaluables mitjançant xifres o percentatges de les
proposicions presentades en la licitació convocada per adjudicar el subministrament per
arrendament amb opció de compra de tres turismes, transformats, condicionats i equipats,
per a ús policial., per un import de licitació de 151.862,14€ (cent cinquanta-un mil vuit-cents
seixanta-dos euros amb catorze 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 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.

Amb caràcter previ la Mesa dóna compte dels resultats obtinguts pels licitadors en la
valoració del sobre número 2, d'acord amb l'informe tècnic emès per l'intendent en cap de la
Policia Municipal l'1 de juny de 2016 , el qual s'asumeix per la Mesa en la seva totalitat

EMPRESA TOTAL VALORACIONS 

AUTOS IGLESIAS, SL

ALPHABET ESPAÑA FLEET
MANAGEMENT SA

  1.

  2.

Altres Millores
Desplaçament per reparacions de
l'equipament policial

Altres Millores
Desplaçament per reparacions de
l'equipament policial

 0,25
 0,00

 2,50
 0,00

   0,25
punts

   2,50
punts



BANCO SANTANDER, SA

ANDACAR 2000 SA

TRANSTEL, SA

  3.

  4.

  5.

Altres Millores
Desplaçament per reparacions de
l'equipament policial

Altres Millores
Desplaçament per reparacions de
l'equipament policial

Altres Millores
Desplaçament per reparacions de
l'equipament policial

 0,00
 1,00

 1,50
 0,00

 0,50
 0,00

   1,00
punts

   1,50
punts

   0,50
punts



La Presidenta de la Mesa ordena l'obertura del sobre número 3, donant a conèixer el seu
contingut:

OFERTES:

- AUTOS IGLESIAS, SL, amb NIF B27014398

Preu de l'oferta: 127.440 €
Mínim consum de combustible i emissions de CO2:  8,2 L / 100 km   //   132 gr / km
Millor opció de compra: 6.200 € cada vehicle
Major import abonat per quilòmetre no consumit: 0,51 € / km
Menor import carregat per quilòmetre excedit:  0 € / km
Reparació de l'equipament policial:  24 hores
Millores tècniques i/o de seguretat: 
-Bluetooth amb control des del volant
-Climatitzador manual
-Dos rodes motrius de contacte
-Fars halògens amb llums diurnes LED

- ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA, amb NIF A91001438

Preu de l'oferta:  138.420 €
Mínim consum de combustible i emissions de CO2:  6,6 L (Benzina) , 7,9 L (GLP)   //   154
gr/km (Benzina) , 127 gr/km (GLP)
Millor opció de compra:  3.913,53 € per cada vehicle
Major import abonat per quilòmetre no consumit:  0,03641€
Menor import carregat per quilòmetre excedit:  0,03641€
Reparació de l'equipament policial:  12 hores laborals
Millores tècniques i/o de seguretat:
-Bluetooth amb control des del volant: SI
-Climatitzador: NO
-Dos rodes motrius de contacte: SI
-Fars halògens amb llums diurnes LED:  SI

- BANCO SANTANDER, SA, amb NIF A39000013

Preu de l'oferta:  129.395,52 €
Mínim consum de combustible i emissions de CO2:  6,6 L (Benzina) , 7,9 L (GLP)   //   154
gr/km (Benzina) , 127 gr/km (GLP)
Millor opció de compra:  3.540 € per cada vehicle
Major import abonat per quilòmetre no consumit:  0,0275 €  
Menor import carregat per quilòmetre excedit:  0,0275 €
Reparació de l'equipament policial:  Lo que està establert en el plec
Millores tècniques i/o de seguretat:
-Bluetooth amb control des del volant: SI
-Climatitzador: NO
-Dos rodes motrius de contacte: NO
-Fars halògens amb llums diurnes LED:  NO

- ANDACAR 2000 SA, amb NIF A12363529

Preu de l'oferta:  144.911,52 €



La Mesa acorda fer tramesa de les anteriors ofertes i de l'expedient administratiu a l'Àrea d'
Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat, per tal que s'emeti l'informe de les
proposicions econòmiques així com la valoració de les mateixes.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a un quart i cinc de

signada per la Sra. Angeles Iglesias Valcárcel, amb DNI 33319842H, en
representació de l'empresa AUTOS IGLESIAS, SL, pel preu de
127.440,00 Euros, IVA exclòs.

signada per Juan Felipe Ramos Muñoz, amb DNI 11946143N, en
representació de l'empresa ALPHABET ESPAÑA FLEET
MANAGEMENT SAOferta econòmica descrita en la taula annexa.

signada per Beatriz Sanz Marchamalo, amb DNI 05391981E, en
representació de l'empresa BANCO SANTANDER, SAOferta econòmica
descrita en la taula annexa.

signada per la Sra. Manuel Rodríguez Ferrer, amb DNI 20245870M, en
representació de l'empresa ANDACAR 2000 SAOferta econòmica
descrita en la taula annexa.

signada per la Sra. José Juan Arnau Guillot, amb DNI 22675745E, en
representació de l'empresa TRANSTEL, SAOferta econòmica descrita en
la taula annexa.

* Oferta núm. 1: 

* Oferta núm. 2: 

* Oferta núm. 3: 

* Oferta núm. 4: 

* Oferta núm. 5: 

Mínim consum de combustible i emissions de CO2:  7,7 L (Benzina) , 4,6 L (GLP)   //   123
gr/km (Benzina) , 132 gr/km (GLP)
Millor opció de compra:  4.958,68 € per cada vehicle
Major import abonat per quilòmetre no consumit:  0,05€
Menor import carregat per quilòmetre excedit:  0 €
Reparació de l'equipament policial: 14 hores
Millores tècniques i/o de seguretat:
-Bluetooth amb control des del volant: NO
-Climatitzador: NO
-Dos rodes motrius de contacte: NO
-Fars halògens amb llums diurnes LED:  NO

- TRANSTEL, SA, amb NIF A46063814

Preu de l'oferta:  151.056 €
Mínim consum de combustible i emissions de CO2:  5,2 L (Benzina) , 8,2 L (GLP)   //   132
gr/km (Benzina) , 0 gr/km (GLP)
Millor opció de compra:  8.100 € per cada vehicle
Major import abonat per quilòmetre no consumit:  0,01 €
Menor import carregat per quilòmetre excedit:  0,02 €
Reparació de l'equipament policial: Màxim de 24 hores des de l'avís de l'averia.
Millores tècniques i/o de seguretat:
-Bluetooth amb control des del volant: SI
-Climatitzador: SI
-Dos rodes motrius de contacte: NO
-Fars halògens amb llums diurnes LED:  SI



dues del migdia i signa aquesta acta juntament amb la secretària que en dóna fe.

Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

M. Àngels Planas i Crous

Vist i plau
La presidenta


