ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
D’EXÀMEN DE LA DOCUMENTACIÓ APORTADA PELS LICITADORS EN COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS
DE DOCUMENTACIÓ PREVIS A L’ADJUDICACIÓ DEL/S CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT DE VEHICLES
PER LA MODERNITZACIÓ DE LA FLOTA DEL SERVEI DE JARDINERIA DE JARFELS S.A. – EXP.OH-01/2020
President:
-Fernando Costa, Gerent de Serveis Ambientals de Castelldefels, SA.
Vocals:
- Oscar Aguilar, Director Tècnic de Jardineria de Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A.
- Raúl Freire, Tècnic de l’Àrea de Neteja de Serveis Ambientals de Castelldefels, S.A.
Secretaria:
- Dolors Ferrándiz, Directora de Serveis Jurídics de Serveis Ambientals de Castelldefels, SA.
No assisteix:
- Xavier Casanovas, Tècnic de la Unitat de Medi Ambient de l’Ajuntament de Castelldefels.

Castelldefels, 30 de juny de 2020.
Quan són les 09,00 hores, de conformitat amb la clàusula XXIV del plec de clàusules administratives
particulars, es constitueix en sessió interna la Mesa de Contractació a fi de comprovar la documentació
aportada pels licitadors PALFINGER IBÉRICA MAQUINARIA S.L., ENVIROCAT SERVEIS, S.L. i ROMAUTO GRUP
CONCESSIONARIS, S.L.U. en compliment dels requeriments previs a l’adjudicació dels Lots 1, 2 i 3 i 4
respectivament, del contracte de subministrament de vehicles per la modernització de la flota del servei de
jardineria de Jarfels S.A., efectuats per la unitat de contractació de la societat el passat 11 de juny de 2020
segons disposen l’article 150.2 LCSP i la clàusula XXI del plec de clàusules administratives particulars.
Es fa constar que, prèviament a la celebració de la present sessió, s’ha donat trasllat de les memòries
tècniques presentades pels licitadors al Director Tècnic de Jardineria per a la verificació del compliment dels
requisits i especificitats tècniques dels vehicles que conformen cadascun dels lots.
Per tant quan s’inicia la sessió, es dona compte de l’informe a la resta de membres de la mesa de
contractació que el ratifiquen en la seva integritat.
Seguidament, es procedeix a la revisió de la resta de documentació presentada per a cadascun del lots
observant-se:

1

Pel que fa al LOT 1: 6 camions de MMA de 16Tn, amb GNC com a combustible, integrats cadascun d’ells,
per xassís, grua amb pop de quatre grapes, i caixa amb bolquet mínim de 18m3, resulta:

Es comprova que l'empresa PALFINGER IBÉRICA MAQUINARIA S.L. ha complert adequadament amb el
requeriment efectuat, previ a l’adjudicació del Lot 1., al presentar correctament, en data 25/06/2020, la
totalitat de la documentació exigida.
Tal com resulta de l’informe tècnic que s’incorpora a l’expedient, s’observa que les característiques dels
vehicles oferts, segons fa constar el licitador a la memòria presentada, compleixen amb els requisits i les
especificitats que es preveuen al plec de prescripcions tècniques.

Pel que fa al

LOT 2: 9

vehicles elèctrics amb caixa basculant de mides reduïdes i capacitat de càrrega

superior als 700Kg i de 10 a 20 KW de Potencia Nominal, i al LOT 3: 5 vehicles de combustible GNC de
reduïdes dimensions amb caixa basculant i potència mínima de 100CV, resulta:

Un cop examinada la documentació presentada en data 26/06/2020 es comprova que:
- Presenta document d’alta l’Impost sobre Activitats Econòmiques però no acompanya declaració
responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula de l’Impost.
- Constitueix incorrectament les garanties definitives d’ambdós lots, pel que fa al seus imports.
A aquest respecte, s’indica que, de conformitat amb la clàusula XXII del plec de clàusules
administratives particulars, la garantia ha de consistir en el 5% del pressupost base de la licitació, IVA
exclòs. Per tant, l’import a corresponent al Lot 2 ha de ser de TRETZE MIL TRES-CENTS QUARANTA I
DOS EUROS AMB CINCUANTA CÈNTIMS (13.342,50 €) i, el corresponent al Lot 3 de SIS MIL TRESCENTS SETANTA-CINC EUROS (6.375 €)
Igualment, s’observa que les característiques dels vehicles oferts que conformen els Lots 2 i 3, segons fa
constar el licitador a la memòria presentada, compleixen amb els requisits i les especificitats que es
preveuen al plec de prescripcions tècniques, tal com s’indica a l’informe tècnic.

Pel que fa al LOT
aproximada, resulta:

4:

3 Furgonetes elèctriques de 40 KWH de capacitat i caixa de 2m de longitud

Un cop examinada la documentació presentada en data 25/06/2020 es comprova que:
-

Pel que fa comptes anuals dels exercicis 2017, 2018 i 2019 indica que resten disponibles al RELI, però
un cop feta la comprovació es detecta que no resten inscrits. Els darrers que hi consten son de
l’exercici 2015.

2

-

Presenta document d’alta l’Impost sobre Activitats Econòmiques però no acompanya declaració
responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula de l’Impost.

-

Pel que fa a la memòria tècnica del vehicles que conformen el Lot 4, que s’exigeix a la clàusula XIII B.2
del plec de clàusules administratives particulars, no especifiquen:
o

els paràmetres relatius al compliment de la homologació N1,

o

la incorporació de senyal acústic de marxa enrere,

o

al senyal acústic de marxa amb interruptor addicionalment, al rotatiu LED de color
ambar homologat,

o

ni a la vida útil de la bateria.

Vist tot l’anterior, de conformitat amb la clàusula XXIV del plec de clàusules administratives particulars, la
mesa de contractació, per unanimitat, A C O R D A:

Primer.- Requerir a l’empresa ENVIROCAT SERVEIS, S.L., respecte dels Lots 2 i 3, i a l’empresa ROMAUTO
GRUP CONCESSIONARIS, S.L.U., respecte del Lot 4, per a què, dins del termini de TRES dies esmenin els
defectes observats anteriorment indicats.

I perquè així consti, s’estén la present acta, de la qual cosa dono fe, com a Secretaria autoritzant, a les 10.30
hores de la data al començament indicada.

Signat electrònicament.

Signat electrònicament.

El President,

La Secretaria,
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