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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A L'OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO 2
PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT CORRECTIU I PREVENTIU
DE SOTS, FLONJALLS DEL PAVIMENT ASFÀLTIC I ANELLATS DE TAPES DE REGISTRE
DELS BÉNS DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DE LA CIUTAT DE GIRONA

Lloc    
Data 
Hora 

Vocals: Sra. M. Àngels Planas i Crous, regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior,
que actua com a presidenta.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres de la
corporació.
Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la corporació.
Sra. Gloria Rigau Solé, Interventora de la corporació.
Sra. Agnès Cla Cubillas, tècnica de Contractació i Compres que actua com a
secretària.

     

:
:

10 de maig de 2021
13:13

També hi són presents:

- La senyora Neus Funtané Masó, tècnica de gestió de la Subàrea de Mobilitat i Via
Pública.
- El senyor Eduard Sans Duch, sobreestant de Vialitat i Circulació.

Tots els assistents han estat presents a la Sala de Junta de Govern Local, excepte la Sra.
Agnès Clà Cubillas, la Sra. Neus Funtané Masó i el Sr. Eduard Sans Duch, que hi han
assistit per videoconferència.

: Sala de Junta de Govern Local i videoconferència
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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 econòmics, avaluables mitjançant xifres o percentatges de la
proposició presentada en la licitació convocada per adjudicar el contracte dels serveis de
manteniment correctiu i preventiu de sots, flonjalls del paviment asfàltic i anellats de tapes
de registre dels béns de domini públic municipal de la ciutat de Girona, per un import de
licitació de noranta-un mil quatre-cents noranta-nou euros amb vuitanta-dos cèntims
(91.499,82 €)  IVA exclòs.

La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret d'Alcaldia Presidència de
composició de la Mesa de Contractació de data 12 de juliol de 2019, i la secretària llegeix
les disposicions legals aplicables, especialment l'article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP) ; el punt 7 de la Disposició Addicional
Segona de la LCSP i l'article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la LCSP.

Es procedeix a l'obertura del sobre número 2, utilitzant l'eina de sobre digital de la
Plataforma Pixelware de serveis de contractació pública, donant a conèixer el seu
contingut:

L'empresa OSG SERVEIS GRUP, SLU amb NIF B17395781 presenta l'Annex IV
corresponent al Model d'oferta de criteris valorables en xifres o percentatges, on fa constar
les dades següents:



La Mesa acorda fer tramesa de l'oferta i de l'expedient administratiu als serveis tècnics de
l'àrea de Mobilitat i Via Pública, per tal que s'emeti l'informe de la proposició econòmica, així
com la valoració de la mateixa.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dona per acabada la reunió, a les 13:17 hores i
signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dona fe.

Presentada per l'empresa OSG SERVEIS GRUP SLU.

1. OFERTA ECONÒMICA (PERCENTATGE DE DESCOMPTE)

El  percentatge  de baixa  dels  preus  unitaris  màxims  establerts  en  el
PPTP és de 34,25 %

2. TERMINI DE GARANTIA

Així mateix, en el seu cas, es compromet a incrementar en 3 anys
addicionals el termini de garantia mínim establert d'un any.

3. REDUCCIÓ DEL TEMPS DE RESPOSTA:

3.1) Reducció del temps de resposta en la reparació del paviment dels
avisos efectuats els dies laborables (de dilluns a divendres) de 8:00 a
18:00 hores en les reparacions qualificades com a urgents segons el
Plec tècnic: Reducció de 2 hores.

3.2) Reducció del temps de resposta en la reparació del paviment dels
avisos efectuats els dies laborables (de dilluns a divendres) de 8:00 a
18:00 hores en les reparacions qualificades com a normals segons el
Plec tècnic: Reducció de 4 hores.

3.3) Reducció del temps de resposta en la reparació del paviment dels
avisos efectuats els dies laborables (de dilluns a divendres) de 18:00 a
8:00 hores, dissabtes i festius a Girona en les reparacions qualificades
com a urgents segons el Plec tècnic: Reducció 2 hores.

3.4) Reducció del temps de resposta en la reparació del paviment dels
avisos efectuats els dies laborables (de dilluns a divendres) de 18:00 a
8:00 hores, dissabtes i festius a Girona en les reparacions qualificades
com a normals segons el Plec tècnic: Reducció 4 hores.

* Oferta núm. 1: 
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