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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ
RELATIU A LA CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS APARELLS
ELEVADORS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA

Lloc : Sala de Junta de Govern Local
Data : 4 de novembre de 2019
Hora : 13:05
Vocals: - Sra. Marta Sureda Xifre, regidora delegada de Mobilitat i Via Pública, que actua
com a presidenta.
- Sr. Lluís Pau Gratacós, vicesecretari general de la corporació.
- Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la corporació.
- Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres, que
actua com a vocal i com a secretària.
També hi són presents:
La senyora Agnès Cla Cubillas, tècnica del servei de Contractació i Compres.
La senyora Victòria Vilà Falcon, tècnica del servei de Contractació i Compres.
El senyor Xavier de Ribot Monton, enginyer tècnic municipal.
El senyor David Freixas Fernández, cap de l'Oficina de Control de Projectes i Obres
El senyor Marc Costa Soler, arquitecte tècnic municipal.

L'objecte de la sessió és sometre a la Mesa de Contractació l'informe relatiu a l'oferta
presentada per l'empresa ASCENSORS GIRONA SA que podria incórrer en un supòsit de
baixa
desproporcionada i temerària així com proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació del
servei de manteniment dels aparells elevadors municipals de l'Ajuntament de Girona.
La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret d'Alcaldia Presidència de
composició de la Mesa de Contractació de data 12 de juliol de 2019, i la Secretària llegeix
les disposicions legals aplicables, especialment l'article 326 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP) ; el punt 7 de la Disposició Addicional
Segona de la LCSP i l'article 21 del Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment la LCSP.
Vist l'informe emès pel enginyer tècnic municipal de 30 d'octubre de 2019 i d'acord amb
l'acta de la Mesa de 14 d'octubre de 2019, segons la qual, en aplicació de l'article 85 del
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP),
aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, aplicable segons l'apartat 20 de
l'Annex I del PCAP, es va procedir a determinar si existia alguna oferta anòmala o
desproporcionada i s'observà que l'oferta del licitador ASCENSORS GIRONA SA podria
incórrer en aquest supòsit, la Mesa va proposar donar audiència al licitador ASCENSORS
GIRONA SA per tal que justifiquès les condicions relatives a la seva oferta.
De conformitat amb la clàusula 24 del plec de clàusules administratives particulars (PCAP),
quan s'identifiquin ofertes que es troben incurses en presumpció d'anormalitat, la Mesa

APROVAT

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

DOC_ID: 8159743

Altres: Acta final de data 04/11/19

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: J8GEG-LEWB9-XSIA4
Data d'emissió: 5 de noviembre de 2019 a les 10:20:10
Pàgina 2 de 3

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretària de la Mesa de Contractació de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 04/11/2019 15:11
2.- Regidora delegada de Mobilitat i Via Pública de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 05/11/2019 08:58

APROVAT

seguirà el procediment previst en l'article 149 de la LCSP.
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El licitador ASCENSORS GIRONA SA va presentar en data 23 d'octubre de 2019 a travès
de la seu electrònica de l'Ajuntament de Girona una instància (RE 2019081869 ) en la que
justificava la seva oferta. Revisada pel servei tècnic municipal, aquest proposa:
Primer. Donar com a satisfàctories ( aquestes justificacions ) ja que permeten executar
aquest contracte en unes condicions excepcionalment favorables.
Segon. Es donin per avaluats els criteris avaluables de forma automàtica i els criteris que
depenen d'un judici de valor, establerts al PCAP regulador de la contractació mixta del
servei de manteniment dels aparells elevadors municipals de l'Ajuntament de Girona
Seguidament, es procedeix a la lectura de les puntuacions de les diferents empreses que
consten en els informes tècnics de valoració de la proposició presentades, donant a
conèixer la puntuació obtinguda per les empreses licitadores:

EMPRESA
1. ASCENSORS GIRONA S.A.

2. ASCENSORES SERRA S.A.

VALORACIONS

TOTAL

Oferta econòmica del servei de
manteniment (prestació 1)
Descompte dels preus de la prestació 2
Adequacions d'accessibilitat dels
ascensors

70,00 punts

Tècnica

25,00 punts

Oferta econòmica del servei de
manteniment (prestació 1)

Econòmica
Tècnica

95,00
punts

15,00
10,00

Econòmica

35,53

Descompte dels preus de la prestació 2
Adequacions d'accessibilitat dels
ascensors

3. SCHINDLER SA

45,00

50,67
punts

2,14
5,00

42,67 punts
8,00 punts

Oferta econòmica del servei de
manteniment (prestació 1)

39,45

Descompte dels preus de la prestació 2
Adequacions d'accessibilitat dels
ascensors

15,00
10,00

Econòmica

64,45 punts

Tècnica

13,00 punts

77,45
punts
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4. THYSSENKRUPP ELEVADORES, SL
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Oferta econòmica del servei de
manteniment (prestació 1)
Descompte dels preus de la prestació 2
Adequacions d'accessibilitat dels
ascensors

36,35
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65,78
punts

6,43
10,00

Econòmica

52,78 punts

Tècnica

13,00 punts

La Mesa dóna la seva conformitat, assumint i aprovant el contingut de l'informe de valoració
emès per l'enginyer tècnic muncipal i vistes les puntuacions que consten en la valoració,
proposa a l'òrgan de contractació:
Primer.- Acceptar la justificació de l'empresa ASCENSORS GIRONA SA, en relació a
l'oferta presentada determinant que no incórre en baixa desproporcionada i temerària.
Segon.- Adjudicar la contractació mixta del servei de manteniment dels aparells elevadors
municipals de l'Ajuntament de Girona a favor de l'empresa ASCENSORS GIRONA SA, per
ser l'oferta amb major puntuació.
Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13:08 h del
migdia i signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dóna fe.

La secretària

Vist i plau
La presidenta

Berta Gratacós Cubarsí

Marta Sureda Xifre

