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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE TRES
VEHICLES, TIPUS FURGONETA, PER AL SERVEI DE PROJECTES URBANS I
INFRAESTRUCTURES TERRITORIALS.
En data 8 de setembre de 2017, a partir de les 12 hores i 30 minuts, es reuneixen els
membres de la Mesa de contractació del subministrament de tres vehicles, tipus
furgoneta, per al Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials.
. President: Jordi Serracanta Espinalt, regidor delegat de Qualitat Urbana, Mobilitat
i Serveis.

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

. Secretària: Lourdes Castells Castany, cap de la Unitat de Contractació.
. Vocals:

Josep Maria Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització.
Xavier Fortuño Villarroya, tècnic de grau mitjà dels Serveis del Territori,
en substitució del Sr. David Closes Nuñez.
Carme Cot Palacin, interventora accidental
José Luis González Leal, secretari general.

Ha excusat la seva assistència: Josep Maria Muncunill Soleda
D’acord amb la convocatòria de la Mesa, els assumptes a tractar es detallen a
continuació:
1. Ratificació de la qualificació de la documentació inclosa en el sobre número
1 (documentació administrativa). A la vista de la diligència signada pel secretari i
president, la Mesa acorda ratificar la qualificació del sobre número 1, i admetre les
tres proposicions següents:
Número
1
2
3

Licitador
ANDACAR 2000, SA
ARVAL SERVICE LEASE, SA
TRANSTEL, SA
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I d’altra banda, excloure la proposta subscrita per l’entitat BANCO SANTANDER SA, en la
mesura que l’oferta va ser presentada fora de termini, sense que es tingui coneixement de cap
anomalia tècnica atribuïble a la plataforma de contractació.
2. Exposició de l’informe valoració de la documentació presentada per cada
oferta en el sobre número 2. Per tal de conèixer la puntuació dels sobres número 2
de les ofertes presentades, relatius al criteri avaluable segons un judici de valor, el
TMG dels Serveis del Territori exposa el contingut de l’informe de data 30 d’agost de
2017, el qual es reprodueix a continuació pel que fa als aspectes significatius de
cada oferta:
 Proposició 1 : ANDACAR 2000 S.A.
Vehicle : Fiat Dobló.
Es comprova que oferta fars de boira davanters, baca homologada, ràdio CD
amb connexió USB, extintor homologat a l´interior del vehicle, roda de recanvi
de tamany normal i doble porta lateral corredissa.
Cal concloure doncs que la oferta presentada s´ajusta a les determinacions
fixades i valorades com a equipament útil per l´ús assignat als vehicles de
renting en qüestió.
En conseqüència cal valorar l´oferta presentada en 40 punts sobre un total de
40.
 Proposició 2 : ARVAL SERVICE LEASE S.A.
Vehicle : Opel Combo.
Es comprova que oferta fars de boira davanters, ràdio CD amb connexió USB,
extintor homologat a l´interior del vehicle, roda de recanvi de tamany normal i
doble porta lateral corredissa.
Cal concloure doncs que la oferta presentada s´ajusta a les determinacions
fixades i valorades com a equipament útil per l´ús assignat als vehicles de
renting en qüestió, amb l´excepció feta de la baca homologada que no consta
ni en la fitxa del vehicle ofertat ni en l´equipament de sèrie desglossat del
mateix.
En conseqüència cal valorar l´oferta presentada en 30 punts sobre un total de
40.
 Proposició 3 : TRANSTEL S.A.
Vehicle : Dacia Dokker.
Es comprova que oferta fars de boira davanters, baca homologada, ràdio CD
amb connexió USB,extintor homologat a l´interior del vehicle, roda de recanvi
de tamany normal i doble porta lateral corredissa.
Cal concloure doncs que la oferta presentada s´ajusta a les determinacions
fixades i valorades com a equipament útil per l´ús assignat als vehicles de
renting en qüestió.
En conseqüència cal valorar l´oferta presentada en 40 punts sobre un total de
40. ”
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D’acord amb els criteris descrits i d’acord amb les valoracions del contingut de cada
cas, la valoració de cadascuna de les ofertes es la següent:
Licitador
ANDACAR 2000, SA
ARVAL SERVICE LEASE, SA
TRANSTEL, SA

Punts
40
30
40

3. Aprovació de la valoració que s’atribueix a cada oferta en relació amb el
sobre número 2.
La Mesa acorda aprovar la puntuació que s’atribueix a cada oferta en relació amb el
criteri ponderable en funció d’un judici de valor, d’acord amb l’informe del TMG dels
Serveis del Territori, de 30 d’agost de 2017, reproduït en el punt anterior.
4. Exposició de la puntuació obtinguda per cada licitador en relació amb el
sobre número 2. Tenint en compte que no concorre públic a la sessió de la Mesa de
contractació, es donarà publicitat a la puntuació obtinguda per aquesta proposició en
relació amb el criteri avaluable segons un judici de valor, amb la publicació de la
present acta al Perfil del contractant.
5. Obertura del sobre número 3 de les proposicions presentades mitjançant la
plataforma Vortal. A continuació, mitjançant la plataforma Vortal, es porta a terme
l’obertura dels sobres número 3 de les tres proposicions rebudes.
El contingut de les proposicions econòmiques i tècniques formulades per les entitats
mercantils licitadores és el següent:
Empresa
1 ANDACAR 2000, SA
2 ARVAL SERVICE LEASE, SA
3 TRANSTEL, SA

Oferta
900,00 €
818,19 €
928,98 €

abonament km
no realitzat
0,0350 €
0,0175 €
0,0500 €

càrrec km
addicional
0,0050 € 0,0100 €
0,0300 € 0,0600 €
0,0000 € 0,0300 €

augment
quilometratge
5.000,00 Km
2.500,00 Km
15.000,00 Km

6. Aprovació, si escau, de la valoració de cada oferta en relació amb el sobre
número 3, de la puntuació final i de la proposta d’adjudicació del contracte,
condicionada a la inexistència de possibles valors anormals o
desproporcionats o altres elements que requereixin d’un estudi del contingut o
d’aclariments de les empreses licitadores.
Tenint en compte que en el moment d’obertura dels sobres 3 no es detecten
possibles valors anormals o desproporcionats o altres qüestions que requereixin d’un
estudi del contingut o d’aclariments de les empreses licitadores, la Mesa aprova la
puntuació obtinguda que es detalla a continuació:
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Empresa
1 ANDACAR 2000, SA
2 ARVAL SERVICE LEASE, SA
3 TRANSTEL, SA

Oferta
16,09
45,00
5,85

abonament km
no realitzat
2,69
0,00
5,00

càrrec km
addicional
2,50 2,00
0,00 0,00
3,00 1,20

augment
quilometratge
5,00
2,00
5,00

Així doncs, la classificació final de les tres ofertes rebudes és la següent:
Empresa
1 ANDACAR 2000, SA
2 ARVAL SERVICE LEASE, SA
3 TRANSTEL, SA

SOBRE 2
40,00
30,00
40,00

SOBRE 3
28,29
47,00
20,05

TOTAL
68,29
77,00
60,05

Per tant, un cop aprovades les puntuacions finals obtingudes pels licitadors que han
participat en el procediment que es detallen en el quadre anterior, la Mesa de
contractació proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de
subministrament de tres vehicles, tipus furgoneta, per al Servei de Projectes
Urbans i Infraestructures Territorials, a favor de la proposició presentada per
l’entitat mercantil ARVAL SERVICE LEASE, SA, amb CIF A-81.573.479, per un
import de 818,19 euros mensuals, IVA no inclòs.
La Mesa acorda que tots els acords adoptats en aquest punt sisè quedaran
condicionats a la comprovació posterior de la coincidència dels imports i terminis que
s’han indicat. En cas que hi ha hagués alguna divergència que modifiqués de
manera substancial la valoració dels sobres 3 o la proposta d’adjudicació, la Mesa es
tornaria a convocar a efectes de la seva valoració.
El president dóna per finalitzat l’acte, a les 12 hores i 45 minuts de la data indicada a
l’encapçalament, i per a que consti s’estén aquesta acta, el contingut de la qual, com a
secretària, certifico.
La secretària de la Mesa
Lourdes Castells Castany

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C
LOURDES CASTELLS
CASTANY
Data :2017.09.15
11:00:02 CEST
Raó:Signatura
Lloc : Manresa

Vist i plau
El president de la Mesa
Jordi Serracanta Espinalt

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C JORDI
SERRACANTA
ESPINALT
Data :2017.09.15
12:50:08 CEST
Raó:Signatura
Lloc : Manresa

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E

