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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
CONSISTENT EN L’ARRENDAMENT DE LA GESPA ARTIFICIAL DE L’ESTADI
MUNICIPAL DE FUTBOL DEL CONGOST CON.LIA 2021000024
En data 9 de setembre de 2021, a partir de les 13 hores, es reuneixen els membres
de la Mesa de contractació del subministrament consistent en l’arrendament de la
gespa artificial de l’estadi municipal de futbol del Congost. La mesa està integrada
per:
. President: Valentí Junyent Torras, regidor delegat d’Hisenda.
. Secretari:

Josep Pujol Sancho, TAG de Contractació.

. Vocals:

Antoni Massegú Calveras, regidor delegat d’Esports.
Sílvia Saura Villar, cap del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports.
Mariona Ribera Esparbé, interventora.
Jose Luis Gonzalez Leal, secretari general.
Carme Morales Baldonedo, TAG del servei de Contractació, Patrimoni i
Inversions.
Esteve Albàs Caminal, cap del Servei de Contractació, Patrimoni i
Inversions.

Per raons de prevenció respecte la pandèmia provocada per la Covid19, la sessió es
porta a terme mitjançant l’aplicació Google Meet. S’ha donat publicitat de la
convocatòria al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa.
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). La Mesa acorda ratificar la qualificació del sobre
número 1, i admetre les tres proposicions següents:
NIF
A48265169
B17761594
A58662081

Licitador
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
Royalverd Service, SLU
Caixabank Equipment Finance, SAU

2. Exposició de l’informe valoració de la documentació presentada en relació al
sobre número 2. Per tal de conèixer la puntuació dels sobres número 2 de les
ofertes presentades, relatius als criteris avaluables segons un judici de valor, la cap
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del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports exposa el contingut de l’informe de data
2 de setembre de 2021.
Segons la tècnica les tres empreses han obtingut la màxima puntuació ja que les
característiques de les mostres de la gespa així ho acrediten i, a més, també han
ofert una periodicitat del manteniment que els permetia obtenir els cinc punts del
plec de clàusules administratives. A continuació es detalla la valoració:
1. 35 punts a la proposta de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A, que ofereix la
gespa artificial GreenFields MF Elite 60 105 21.1, com a resultat de la suma dels diferents
criteris de valoració:
- 10 punts pel nombre de puntades insertades al backing (6.615 puntades per m2 ≥
6.600 puntades/m2)
- 10 punts per la densitat de la gespa (21.100 Dtex ≥ 18.500 Dtex).
- 5 punts per l’espessor dels fils (520 micres ≥ 360 micres).
- 5 punts pel pes total de la gespa (3.258 gr/m2 ≥ 1.162 gr/m2).
- 5 punts pel programa preventiu de manteniment, que inclou 10 operacions de
manteniment distribuïts en els 4 anys: 2 operacions el 1r. any (1/semestre), 2 el 2n.
any (1 /semestre), 3 el 3r. any (1 /trimestre) i 3 el 4t. any (1 /trimestre).
2. 35 punts a la proposta de ROYALDVERD SERVICE SLU, que ofereix la gespa artificial
FildTurf RGF XM7, com a resultat de la suma dels diferents criteris de valoració:
- 10 punts pel nombre de puntades insertades al backing (11.024 puntades per m2 ≥
6.600 puntades/m2)
- 10 punts per la densitat de la gespa (22.100 Dtex ≥ 18.500 Dtex).
- 5 punts per l’espessor dels fils (462 micres ≥ 360 micres).
- 5 punts pel pes total de la gespa (2.916 gr/m2 ≥ 1.162 gr/m2).
- 5 punts pel programa preventiu de manteniment, que inclou 10 operacions de
manteniment distribuïts en els 4 anys: 2 operacions el 1r. any (1/semestre), 2 el 2n.
any (1/semestre), 3 el 3r. any (1/trimestre) i 3 el 4t. any (1/trimestre).
3. 35 punts a la proposta de CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SAU, que ofereix la gespa
artificial Limonta Soccerpro Top P+60, com a resultat de la suma dels diferents criteris de
valoració:
- 10 punts pel nombre de puntades insertades al backing (7.650 puntades per m2 ≥
6.600 puntades/m2)
- 10 punts per la densitat de la gespa (18.600 Dtex ≥ 18.500 dtex).
- 5 punts per l’espessor dels fils (480 micres ≥ 360 micres).
- 5 punts pel pes total de la gespa (1.890 gr/m2 ≥ 1.162 gr/m2).
- 5 punts pel programa preventiu de manteniment, que inclou 10 operacions de
manteniment distribuïts en els 4 anys: 2 operacions el 1r. any (1/semestre), 2 el 2n.
any (1/semestre), 3 el 3r. any (1/trimestre) i 3 el 4t. any (1/trimestre).

3. Aprovació de la valoració que s’atribueix a cada oferta presentada i la
puntuació obtinguda pels licitadors en relació amb el sobre número 2. La Mesa
acorda aprovar la puntuació que s’atribueix a cada oferta en relació amb els criteris
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ponderables en funció d’un judici de valor, d’acord amb l’informe de la cap del Servei
d’Ensenyament, Cultura i Esports, de data 2 de setembre de 2021.
4. Exposició pública, si escau, de la puntuació obtinguda respecte el sobre
número 2. Com que concorre públic a la sessió de la Mesa de contractació, es dona
publicitat a la puntuació obtinguda per les tres proposicions en relació amb els
criteris avaluables segons un judici de valor. Així mateix, es publicarà la present acta
al perfil del contractant.
5. Obertura del sobre número 3 de cada proposició presentada. A continuació,
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:

Licitador
1 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA
2 Royalverd Service, SLU
3 Caixabank Equipment Finance, SAU

Oferta
econòmica anual
€, sense IVA
51.734,88

Dies reducció

59.671,08

20

48.923,64

20

Instal·lació
20

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
següent:
Puntuació

Puntuació reducció

oferta

Termini instal·lació

Total

1 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

52,01

10,00

62,01

2 Royalverd Service, SLU

45,09

10,00

55,09

3 Caixabank Equipment Finance, SAU

55,00

10,00

65,00

Licitador

Així doncs, la classificació final de les tres ofertes presentades és la següent:
Sobre 2

Sobre 3

Total

1 Caixabank Equipment Finance, SAU

35,00

65,00

100,00

2 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

35,00

62,01

97,01

Licitador
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3 Royalverd Service, SLU

Sobre 2

Sobre 3

Total

35,00

55,09

90,09

Un cop aprovades les puntuacions finals obtingudes pels licitadors que han
participat en el procediment que es detallen en el quadre anterior, la Mesa
proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del
subministrament consistent en l’arrendament de la gespa artificial de l’estadi
municipal de futbol del Congost, a favor de la proposició número 3,
presentada per l’entitat mercantil Caixabank Equipment Finance, SAU, amb
CIF A58662081, per un import mensual de 4.076,97 euros i anual de
48.923,64 euros, 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 13 hores i 15 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

Signat electrònicament
per: JOSEP PUJOL
SANCHO
Data: 09/09/2021
17:26:42
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Vist i plau,
El president de la Mesa
Valentí Junyent Torras

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 10/09/2021
8:50:06
Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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