OS-06-22

ACTA DE LA SESSIÓ INTERNA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

AVALUACIÓ INFORME TÉCNIC RELATIU A LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PER RODI METRO, SL EN
CUMPLIMENT DEL REQUERIMIENT EFECTUAT PER PODER AVALUAR LA PROPOSTA PRESENTADA (ANNEX II
DEL PCAP) EN RELACIÓ A LA LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE PNEUMÀTICS
I DE SERVEIS COMPLEMENTARIS PER ALS VEHICLES DE LA FLOTA DE SERVEIS AMBIENTALS DE
CASTELLDEFELS, S.A.: (EXP. OS-06/22)

A S S I S T E N T S:
President:
- Fernando Costa, Gerent de Serveis Ambientals de Castelldefels, SA.
Vocals:
-Arnau García , Director Tècnic de l’Àrea de Neteja de Serveis Ambientals de Castelldefels, SA.
-Óscar Stoyou, Director de l’àrea econòmica i financera de Serveis Ambientals de Castelldefels, SA.
Secretaria:
- Dolors Ferrándiz, Directora de Serveis Jurídics de Serveis Ambientals de Castelldefels, SA.

Castelldefels, 13 de juny de 2022.
Quan són les 12:45 hores, constatada l’existència de quòrum, de conformitat amb la clàusula XVIII del plec
de clàusules administratives particulars, es constitueix, en sessió interna, la Mesa de Contractació qui en la
sessió de data 27 de maig, un cop obert el sobre únic presentat per l’empresa Rodi Metro, SL, va acordar
enviar al tècnic responsable la proposta avaluable mitjançant l’aplicació de criteris automàtics previstos a la
clàusula XVII del PCAP, d’acord amb el model normalitzat de Annex II del PCAP.
Que a la clàusula 2.1.del PPT s’especificava que “qualsevol al·lusió a marques i/o models que es pugui fer

en aquest plec o en la documentació annexa es realitza a efectes indicatius, no vinculants i únicament
amb el caràcter de referència comparativa en el compliment dels estàndards de qualitat requerits.
Per tant, seran admissibles productes d’una marca o model similars a les citades com exemple,
sempre que compleixin els mateixos estàndards de qualitat, rendiment i exigències funcionals i
estètiques”..
Que a proposta del tècnic responsable, en data 30 de maig va sol·licitar aclariment a Rodi Metro Sl amb el
requeriment de les fitxes tècniques dels pneumàtics presentats a la seva oferta amb la descripció de la
classificació del neumàtics segons etiquetatge de la normativa europea.
Que Rodi Metro, SL va presentar en temps i forma, la documentació requerida.
Que un cop avaluades les fitxes tècniques dels neumàtics, el responsable de l’àrea de neteja ha emès informe
que s’incorpora a l’expedient i del qual dona compte en aquesta sessió al membres de la mesa. Informe que
conclou que els pneumàtics presentats per RODI no compleixen amb els estàndards de qualitat,

rendiment i exigències funcionals requerits.
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Vist tot l’anterior, la mesa de contractació, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Excloure de la licitació a l’empresa RODI METRO, S.L perquè les marques dels neumàtics proposades
en la seva oferta no compleixen els estàndards de qualitat, rendiment i exigències funcionals i estètiques que
les marques citades com exemple al plecs que regeixen la licitació.
Segon.- Notificar la present acta a l’empresa Rodi METRO, SL
Tercer Proposar a la gerència de la societat, que DECLARI DESERT el present procediment pels motius
exposats

I perquè així consti, s’estén la present acta, de la qual cosa dono fe, com a Secretaria autoritzant, a les 13 00
hores de la data al començament indicada.

El President,

La Secretaria,

