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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’UN (1)
VEHICLE, MITJANÇANT LA MODALITAT D’ARRENDAMENT A LLARG TERMINI,
PEL SERVEI DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT.
En data 8 de setembre de 2017, a les 12 hores i 45 minuts, es reuneixen els
membres de la Mesa de contractació del subministrament d’un (1) vehicle,
mitjançant la modalitat d’arrendament a llarg termini, pel Servei de Promoció
de la Ciutat.
. Presidenta: Cristina Cruz Mas, regidora delegada d’Ocupació i Emprenedoria.

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.
Javier Cano Caballero, cap de Servei de Promoció de la Ciutat.
Carme Cot Palacin, interventora accidental
José Luis González Leal, secretari general

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 per la
secretària i presidenta, la Mesa acorda ratificar la qualificació del sobre número 1 i
admetre l’única proposició rebuda, que és la següent:
Número
1

Licitador
ARVAL SERVICE LEASE, SA

2. Exposició de l’informe valoració de la documentació presentada en el sobre
número 2. Per tal de conèixer la puntuació del sobre número 2 de l’oferta
presentada, relatiu al criteri avaluable segons un judici de valor, el cap de Servei de
Promoció de la Ciutat detalla el contingut de l’informe de data 23 d’agost de 2017, el
qual es reprodueix a continuació pel que fa als aspectes significatius de l’oferta:
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“Amb el present i desprès de revisar l’única proposta ofertada en relació al
subministrament d’un vehicle tipus turisme compacte (o “tipus b”) pel Servei de
Promoció de la Ciutat, informo que el vehicle proposat compleix amb els requisits
demanats, ja que es tracta d’un vehicle tipus turisme compacte, amb 5 places
homologades.
A més i tal i com es demanava en el Plec, és un benzina, amb cilindrada superior als
1.000 centímetres cúbics, potència superior als 70 cavalls i emissions inferiors als
150 gr. CO2 /Km. També compleix amb les dimensions mínimes demanades
superant la longitud de 4 metres, l’amplada d’1,7 metres i l’alçada d’1,4 metres.
Així mateix, també disposa de l’equipament mínim demanat:







Doble airbag: conductor i acompanyant.
Equipament de seguretat: ABS, ESP i EBD.
Tancament centralitzat.
Direcció assistida.
Aire condicionat.
Alçavidres davanters elèctrics.

Obté una puntuació de 14 punts, en tant que l’oferta preveu alguns dels criteris
ponderables en funció del judici de valor proposats al Plec, i que són els següents:






Fars boira davanters.(5 punts)
Sensors de suport a l’aparcament (5 punts)
Port USB (2 punts).
Indicadors pressió neumàtics (1 punt)
Connexió bluetooh (1 punts).“

D’acord amb els criteris descrits, i la valoració del contingut del sobre número 2, es
proposa puntuar l’oferta presentada amb 14 punts:
Licitador
ARVAL SERVICE LEASE, SA

Punts
14

3. Aprovació de la valoració que s’atribueix en relació amb el sobre número 2.
La Mesa acorda aprovar la puntuació que s’atribueix a l’única oferta, en relació amb el
criteri ponderable en funció d’un judici de valor, d’acord amb l’informe del cap de
Servei de Promoció de la Ciutat de 23 d’agost de 2017, reproduït en el punt anterior.
4. Exposició de la puntuació obtinguda pel 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.
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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 del sobre número 3 de la proposició rebuda.
El contingut de la proposició econòmica i tècnica formulada per l’entitat mercantil
licitadora és el següent:

Empresa
1 ARVAL SERVICE LEASE, SA

abonament km
càrrec km
Oferta
no realitzat
addicional
256,20 €
0,0421 € 0,0421 € 0,0841 €

augment
quilometratge
2.500 Km.

6. Aprovació, si escau, de la valoració de l’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 l’empresa licitadora.
Tenint en compte que en el moment d’obertura del sobre 3 no es detecten possibles
valors anormals o desproporcionats o altres qüestions que requereixin d’un estudi
del contingut o d’aclariments de l’empresa licitadora, la Mesa aprova la puntuació
obtinguda que es detalla a continuació:

Empresa
1 ARVAL SERVICE LEASE, SA

Oferta
20,00

abonament km
no realitzat
0,00

càrrec km
addicional
0,00
0,00

augment
quilometratge
0,00

Així doncs, la puntuació final de l’oferta rebuda és la següent:
Licitador
ARVAL SERVICE LEASE, SA

Sobre 2
14,00

Sobre 3
20,00

Total
34,00

Per tant, un cop aprovada la puntuació obtinguda per l’únic licitador que ha participat
en el procediment que es detalla en el quadre anterior, la Mesa proposa a l’òrgan de
contractació l’adjudicació del contracte de subministrament d’un (1) vehicle,
mitjançant la modalitat d’arrendament a llarg termini, pel Servei de Promoció
de la Ciutat, a favor de la proposició presentada per l’entitat mercantil ARVAL
SERVICE LEASE, SA, amb CIF A-81.573.479, per un import de 256,20 € euros
mensuals, IVA no inclòs.
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La presidenta dóna per finalitzat l’acte, a les 13 hores 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

Vist i plau
La presidenta de la Mesa
Cristina Cruz Mas
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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 del sobre 3 o la proposta d’adjudicació, la mesa es
tornaria a convocar a efectes de la seva valoració.

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C
LOURDES CASTELLS
CASTANY
Data :2017.09.13
14:43:04 CEST
Raó:Signatura
Lloc : Manresa

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C
CRISTINA CRUZ MAS
Data :2017.09.14
12:36:02 CEST
Raó:Signatura
Lloc : Manresa
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