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Número de Referència: DX634V1H4QVC

SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI QUE CONSISTEIX
EN LA RETIRADA DE VEHICLES DECLARATS FORA D’ÚS I/O
ABANDONATS A LA VIA PÚBLICA O EN INSTAL·LACIONS MUNICIPALS I
EL SEU POSTERIOR DIPÒSIT I DESBALLESTAMENT - CON.LIA 2020-25
En data 17 de desembre de 2020, a les 13:10 hores, es reuneixen els membres
de la Mesa de contractació del servei que consisteix en la retirada de
vehicles declarats fora d’ús i/o abandonats a la via pública o en
instal·lacions municipals i el seu posterior dipòsit i desballestament.
. President:

Valentí Junyent Torras, regidor delegat d’Hisenda

. Secretari:

Esteve Albàs Caminal

. Vocals:

Mariona Ribera Esparbé, interventora
José Luis González Leal, secretari general
Joan Calmet Piqué, regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil
Carles Muñoz Tobias, Sergent de la Policia Local de Manresa
Josep Pujol Sancho, TAG de la Unitat de Contractació

D’acord amb la convocatòria de la Mesa, els assumptes a tractar es detallen a
continuació:
1. Obertura del sobre (únic) de cada una de les proposicions presentades
mitjançant la Plataforma Vortal.
Mitjançant la plataforma Vortal, es porta a terme l’obertura dels sobres únics
de les (2) dues proposicions rebudes, les dades de les quals figuren en el
quadre adjunt:
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Un cop qualificada la documentació inclosa en el sobre únic de cadascuna
de les ofertes presentades, s’admeten les (2) dues proposicions
presentades, subscrites per:
1. DESGUACES DEL BAGES, SL
(B-59.837.609)
2. AUTO-GRÚAS SANT JORDI, SL

(B-62.545.603)

I fruit de la comprovació de la documentació inclosa, es verifica que:
A. El representant de cadascun
RESPONSABLEMENT que:

dels

licitadors

DECLARA



Les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents, que
l’empresa que representa reuneix totes i cadascuna de les condicions
establertes legalment i que no incorre en cap de les prohibicions per
contractar amb l’Administració previstes a la LCSP.



Es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.



Disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència
econòmica, financera i tècnica o professional, i que es compromet a
adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i materials
necessaris per al compliment del contracte.



Està inscrita en el Registre General de Gestors de Residus, degudament
acreditada com a gestor autoritzat de descontaminació de vehicles al final
de la seva vida útil.



No té cap tipus de deute amb l’Ajuntament de Manresa.



L’empresa que representa, filials o interposades, no realitza operacions
financeres en paradisos fiscals considerades delictives, segons la llista de
països elaborada per les Institucions Europees o avalades per aquestes o,
en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, en els termes legalment
establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la
Hisenda pública.

B. Cadascun dels licitadors PROPOSA I ACCEPTA, com a mitjà vàlid
perquè l’Ajuntament efectuï les comunicacions en els actes de tràmit
d’aquesta contractació (comunicacions i intercanvi d’informació
necessaris per a la resolució del procediment d’adjudicació), l’acte
d’adjudicació del contracte i tots aquells vinculats amb l’execució, el
correu electrònic següent:
Desguaces
del Bages, SL
Auto-Grúas
Sant Jordi, SL

majosep@desguacesdelbages.com 629.050.054
info@gruassantjordi.com

630.982.561

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

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

Número de Referència: DX634V1H4QVC

C. Els licitadors FORMULEN la proposta econòmica i tècnica que es
detalla a continuació:
GRÚAS Y
DESGUACES SANT
JORDI

Concepte
Preu per cada vehicle eliminat de més
de 3.500 Kg.
Preu per cada vehicle eliminat de
menys de 3.500 Kg.
Preu per cada motocicleta o ciclomotor
eliminat

Oferta
250,00€

130,00€
20,00€

Punts
5,81
16,77
3,33

DESGUACES DEL
BAGES, SL

Oferta
430,00€

155,00€
30,00€

Punts
10,00
20,00
5,00

Retirada vehicles dissabte

NO

0

SI

5

Retirada vehicles festiu

NO

0

SI

5

De 24 a 12
hores

5

De 12 a 0
hores

10

Disposar de naus exclusives pel dipòsit
de vehicles

SI

10

SI

10

Disposar de càmeres de seguretat

SI

5

SI

5

SI

5

SI

5

SI

2

SI

2

SI

2

SI

2

SI

2

SI

2

SI

2

SI

2

SI

2

SI

2

NO

0

SI

3

SI

2

SI

2

Termini retirada dels vehicles

Disposar de vigilant durant 24 hores
del dia
Disposar de mecanismes propis per a
la descontaminació d'olis
Disposar de mecanismes propis per a
la descontaminació de bateries
Disposar de mecanismes propis per a
la descontaminació de líquid de frens
Disposar de mecanismes propis per a
la descontaminació d'anticongelant
Disposar de mecanismes propis per a
la descontaminació de líquid neteja
parabrisa
Ampliar l'atenció durant 24 hores els 7
dies de la setmana
Reducció
termini
presentació
documentació baixa vehicles

PUNTUACIÓ TOTAL

62,92

90,00
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2. Aprovació, si escau, de la valoració de cada oferta en relació amb el
sobre núm. 1 i 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 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 de la valoració
automàtica que es detalla en el quadre anterior.
I un cop aprovades les puntuacions finals obtingudes pels licitadors que han
participat en el procediment, la Mesa proposa a l’òrgan de contractació
l’adjudicació del servei de retirada de vehicles declarats fora d’ús i/o
abandonats a la via pública o en instal·lacions municipals i el seu posterior
dipòsit i desballestament, a favor de la proposició presentada per l’entitat
mercantil DESGUACES DEL BAGES, SL.
El president dóna per finalitzat l’acte, a les 13 hores i 20 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
Esteve Albàs Caminal

Signat electrònicament
per :ESTEVE ALBAS
CAMINAL - DNI
39343393F (TCAT)
Data :2020.12.22
12:57:19 CET
Raó:Signatura
Lloc : Manresa

Vist i plau
El president de la Mesa
Valentí Junyent Torras

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 23/12/2020
10:23:05
Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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