Número de Referència: DX6EUT51Q1AC

SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
CONSISTENT EN L’ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA DE LA GESPA
ARTIFICIAL I ELEMENTS AUXILIARS DEL CAMP DE FUTBOL MIONPUIGBERENGUER
En data 24 d’octubre de 2018, a partir de les 12 hores, es reuneixen els membres de
la Mesa de contractació de l’arrendament amb opció de compra de la gespa
artificial i elements auxiliars del camp de futbol Mion-Puigberenguer.
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. President: Jordi Serracanta Espinalt, regidor delegat d’Esports
. Secretari:

Josep Pujol Sancho, tècnic de Contractació

. Vocals:

Josep Maria Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització
Sílvia Saura Villar, cap del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports
Esteve Albàs Caminal, cap del Servei de Contractació, Patrimoni i
Inversions
Mariona Ribera Esparbé, interventora
José Luis González Leal, secretari general.

La mesa s’ha reunit amb l’ordre del dia següent:
1. Ratificació de la qualificació de la documentació inclosa en el sobre número 1
(documentació administrativa).
2. Exposició de l’informe valoració de la documentació presentada en relació al
sobre número 2 (s’adjunta a aquesta convocatòria l’informe tècnic).
3. Aprovació de la valoració que s’atribueix a l’oferta presentada en relació amb
el sobre número 2.
4. Obertura del sobre número 3 de la proposició presentada.
5. 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 d’elements que requereixin d’un estudi del
contingut o d’aclariments de les empreses licitadores.
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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
l’única proposició rebuda que és la següent:
Número
1

Licitador
CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU

2. Exposició de l’informe valoració de la documentació presentada en relació
amb el sobre número 2. Per tal de conèixer la puntuació del sobre número 2 de
l’única oferta presentada, relatiu als criteris avaluables segons un judici de valor, la
cap de Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports comenta el contingut de l’informe
del dia 20 de setembre de 2018, el qual s’adjunta a aquesta acta.
D’aquest informe en resulta una puntuació respecte el sobre número 2 de 40 punts.
3. Aprovació de la valoració que s’atribueix a l’oferta presentada en relació
amb el sobre número 2.
La mesa acorda aprovar la puntuació que s’atribueix a l’oferta en relació amb els
criteris ponderables en funció d’un judici de valor, d’acord amb l’informe de la cap de
Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports de 20 de setembre de 2018.
4. Obertura del sobre número 3 de la proposició presentada. A continuació, es
porta a terme l’obertura del sobre número 3 de l’única proposició rebuda. El
contingut és el que es detalla a continuació:
Concepte
Oferta econòmica anual, IVA no inclòs
Valor residual per a l’exercici de l’opció de compra
Termini de subministrament i instal·lació

Oferta
45.042,00
0,00
46 dies

5. 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 d’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 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:

Oferta
econòmica

Licitador
CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU

Valor
residual
opció
compra

Termini de
subministrament
i instal·lació

Total

2,00

5,00

53,00

46,00

Així doncs, la puntuació final de l’oferta rebuda és la següent:
Licitador

Sobre 2

Sobre3

Total

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

Número de Referència: DX6EUT51Q1AC

CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU

40,00

53,00

93,00

Per tant, un cop aprovades les puntuacions finals obtingudes pel licitador que ha
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 consistent en l’arrendament amb opció de compra de la gespa
artificial i elements auxiliars del camp de futbol Mion-Puigberenguer, a favor de la
proposició presentada per l’entitat mercantil CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE
SAU, amb CIF A-58662081, en els termes que es detallen a continuació, IVA no
inclòs:
Concepte
Oferta econòmica anual, IVA no inclòs
Valor residual per a l’exercici de l’opció de compra
Termini de subministrament i instal·lació

Oferta
45.042,00
0,00
46 dies

La mesa acorda que tots els acords adoptats en aquest punt cinquè quedaran
condicionats a la comprovació posterior de la coincidència de les dades 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.
El president dóna per finalitzat l’acte, a les 12 hores i 30 minuts de la data indicada a
l’encapçalament, i per a que consti s’estén aquesta acta, el contingut de la qual, com a
secretari, certifico.
El secretari de la Mesa
Josep Pujol Sancho

Vist i plau
El president de la Mesa
Jordi Serracanta Espinalt
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INFORME DE VALORACIÓ DEL SOBRE NÚM.2 EN RELACIÓ A L’OFERTA TÈCNICA
AVALUABLE SEGONS UN JUDICI DE VALOR DEL PROCÉS DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE
D’ARRENDAMENT AMB OPCIÓ DE COMPRA
DE LA GESPA ARTICIAL I ELEMENTS
AUXILIARS DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL MIÓN-PUIGBERENGUER.
Un cop analitzada la documentació tècnica presentada en el sobre núm. 2 de l’oferta presentada per
l’entitat mercantil CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU, amb CIF A-58662081, en relació al
procés de licitació del contracte d’arrendament amb opció de compra de la gespa artificial i elements
auxiliars del camp de futbol municipal Mión-Puigberenguer.
Un cop s’ha comprovat que la mostra presentada de gespa artificial correspon al producte anomenat
WARRIOR 60/210 de la marca JUTAGRASS, i que aquest compleix amb les característiques
descrites en la seva fitxa tècnica.
D’acord amb el plec de prescripcions tècniques de l’esmentat contracte de subministrament, i pel que
fa a l’apartat A sobre els criteris avaluables segons un judici de valor descrits a la clàusula 23a.
del plec de clàusules administratives del mateix contracte, S’INFORMA el següent:
A.1.
Característiques tècniques de la gespa. Es valora amb 29 punts sobre un màxim de 34
punts, com a conseqüència del sumatori de cinc paràmetres que valoren la gespa.
A.1.1 Número de puntades per m2 . Es valora amb 12 punts ja que el nombre de puntades/m2
de la gespa proposada és de 11.024 i aquest valor es situa dins el nivell de màxima puntuació
(12 punts).
A.1.2 Número de puntades cada 10 cm. Es valora amb 10 punts ja que el número de
puntades cada 10 cm de la gespa proposada és de 21 i aquest valor es situa dins el nivell
màxim (10 punts).
A.1.3 Dtex del fil. Es valora amb 3 punts ja que el sumatori del pes dels dos fils monofilament
és de 15.900 Dtex (9.900/3 dtex T-bone + 6.000/4 dtex-lente), i aquest valor està situat dins
l’interval entre 15.900 i 16.695 dtex (3 punts).
A.1.4 Amplada del fil principal. Es valora amb 2 punts ja que el fil principal del producte
(9.900/3 dtex T-bone) té una amplada de 2,3 mm i aquest valor està situat dins l’interval 2,3
mm – 2,4 mm (2 punts).
A.1.5 Pes total gr/m2. Es valora amb 2 punts ja que la gespa proposada té un pes de 3.473
gr/m2 i aquest valor està situat entre l’interval 2.802 grm/m2 - 3.500 gr/m2 (2 punts).
A.2.
Presentació d’assajos. Es valora amb 4 punts sobre un màxim de 4 punts, com a
conseqüència del sumatori dels dos paràmetres que valoren la qualitat del producte.
A.2.1 Assajos testats d’acord amb FIFA. Es valora amb 2 punts perquè el producte proposat
disposa del certificat de qualitat emès pel laboratori de la FIFA corresponen al nivell FIFA
Quality & Quality Pro, que té la màxima puntuació (2 punts).
A.2.2 Norma UNE EN 15330-1:2013. Es valora amb 2 punts perquè el producte WARRIOR
60/210 de gespa artificial disposa del certificat emès pel laboratori SPORTS LABS de
compliment de la norma EN 15330-1:2013, que té la màxima puntuació (2 punts).
A.3.
Manteniment del subministrament. Es valora amb 5 punts sobre un màxim de 5 punts, com
a conseqüència del sumatori de les propostes de manteniment preventiu durant els anys
d’arrendament.
Primer any. Es valora amb 1 punt perquè l’oferta de manteniment preventiu de 3
actuacions/any, una cada 4 mesos, millora el nivell establert en el llindar màxim (2
actuacions/any amb 0,5 punts per cada fracció de 6 mesos).
Segon any. Es valora amb 1 punt perquè l’oferta de manteniment preventiu de 3
actuacions/any, una cada 4 mesos, millora el nivell establert en el llindar màxim (2
actuacions/any amb 0,5 punts per cada fracció de 6 mesos).
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Tercer any. Es valora amb 1’5 punts perquè l’oferta de manteniment preventiu de 3
actuacions/any, una cada 4 mesos, es correspon amb el nivell establert en el llindar màxim (3
actuacions/any amb 0,5 punts per cada fracció de 4 mesos).
Quart any. Es valora amb 1’5 punts perquè l’oferta de manteniment preventiu de 3
actuacions/any, una cada 4 mesos, es correspon amb el nivell establert en el llindar màxim ( 3
actuacions/any amb 0,5 punts per cada fracció de 4 mesos).
A.4.
Memòria descriptiva del procés de muntatge i col·locació dels materials. Es valora amb
2 punts sobre un màxim de 4 punts, com a conseqüència del sumatori de l’avaluació dels quatre
processos de muntatge dels materials (col·locació de la gespa, marcatge de les línies de joc, reblert
de la gespa i instal·lació dels elements de reg i pèrgola).
A.4.1 Programa de treball i descripció del sistema de col·locació de la gespa. Es valora amb
0,5 punts sobre un màxim d’1 punt perquè, tot i que la descripció del procés de col·locació és
clara pel que fa als treballs, els recursos humans i maquinària a utilitzar, falta detallar el temps
d’execució d’aquests treballs amb el corresponent cronograma.
A.4.2 Programa de treball i descripció del sistema de marcatge de les línies de joc. Es valora
amb 0,5 punts sobre un màxim d’1 punt perquè, tot i que la descripció del procés de marcatge
de les línies dels diferents espais de joc és clara pel que fa als treballs, els recursos humans i
maquinària a utilitzar, falta detallar el temps d’execució d’aquests treballs
amb el
corresponent cronograma.
A.4.3 Programa de treball i descripció del sistema de reblert. Es valora amb 0,5 punts sobre
un màxim d’1 punt perquè, tot i que la descripció del procés de reblert de la gespa és clara,
falta adjuntar una mostra del resultat final de la gespa un cop incorporats tots els elements del
reblert (sorra, cautxú...), així com detallar el temps d’execució d’aquests treballs amb el
corresponent cronograma.
A.4.4 Memòria descriptiva del procés de muntatge dels sistema de reg i pèrgola. Es valora
amb 0,5 punts sobre un màxim d’1 punt perquè, tot i que s’adjunta les fitxes tècniques de
cadascun dels elements a subministrar i el procés de muntatge de la pèrgola, falta adjuntar
una mostra en 3D de la pèrgola situada en l’espai real destinat a bar.
Així doncs, la VALORACIÓ FINAL del sobre núm 2. és de 40 PUNTS sobre un màxim de 47 de
l’oferta tècnica presentada per l’entitat mercantil CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU, amb CIF
A-58662081.
Això és el que em cal informar,
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