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A C T A D’OBERTURA, QUALIFICACIÓ SOBRE Aa I VALORACIÓ DEL SOBRE
Ab
Lloc/data/hora: Saló de Comissions de la Diputació de Girona, 16 de novembre de 2018,
a les 13:30 hores.
Composició de la Mesa:
Presidenta: Senyora. Maria Àngels Planas i Crous
Secretari: Senyor Jordi Brunet Badosa
Vocals: El vocals senyor Jordi Batllori i Nouvilas (Secretaria); senyora Núria Josa
Arbonès (Intervenció), senyora Olga Quintana Pujol (Tècnica d’administració General),
senyora Raquel Coll Serarols (Tècnic mig grup A2) i senyor. Joan Carles Bonet i Foix
(cap del Servei de Patrimoni i Serveis Interns)
Els vocals senyor Joaquim Felip i Gayolà i el senyor Lluís Sais i Puigdemont (ERC) no hi
assisteixen.
Contracte: 2018/6259 “subministrament d’un vehicle per a l’àrea de presidència de la
Diputació de Girona”
Termini de presentació d’ofertes: 14/11/2018 a les 14:00 hores
Preu/pressupost de licitació: 33.057,85 euros, més 6.942,15 euros en concepte d’IVA,
totalitzant 40.000,00 euros
Procediment d'adjudicació: Procediment obert simplificat
Pliques presentades: 1) Autopodium SA
La presidenta declara constituïda la Mesa atès que hi ha quòrum suficient i s’inicia la
sessió.
El secretari constata que l’única oferta s’ha rebut, el dia 14/11/2018 a les 17:26 hores,
dins el termini establert.
La custodi senyora Olga Quintana ha aplicat les primeres credencials amb data
16/11/2018. La presidenta demana a la custodi vocal de la Mesa senyora Raquel Coll i
Serarols que apliqui les segones credencials, a l’expedient 2018/6259, de l’eina del
sobre digital de la Plataforma de Contractació dels Serveis Públics i li ordena l’obertura
dels sobres Aa i Ab. Per aplicació de mesures de gestió d’eficiència, indicades en el
PCAP, s’obren els dos sobres Aa i Ab al mateix temps.
En primer lloc, del contingut de sobre Aa s’obre el document que conté la declaració
responsable. Vista i examinada la documentació, el secretari, dóna compte a la Mesa
del resultat de l’obertura del sobre Aa. El resultat és el següent:
1) Empresa Autopodium SA: documentació complerta i suficient.
Atès el que ha informat el secretari, la Mesa de Contractació aprova per unanimitat
declarar admesa a la licitació la proposta de l’Empresa Autopodium SA.

A continuació, la custodi obre, del sobre Ab, el document que conté la proposta
econòmica. La presidenta de la Mesa fa la lectura de la proposta econòmica del licitador
Empresa Autopodium SA i resultat és el següent:
Empresa

Concepte

Autopodium SA

Oferta vehicle

Autopodium SA

Recompra
vehicle usat

Preu total (IVA
no inclòs)

IVA (21%)

Preu total (IVA
inclòs)

23.407,55 euros

4.592,45 euros

28.000,00 euros

700,00 euros

147,00 euros

847,00 euros

La Mesa de Contractació efectua la valoració dels criteris quantificables mitjançant
aplicació de fórmules (sobre Ab) amb el resultat següent:
Oferta econòmica (fins a 94 punts)
Recompra vehicle usat (fins a 6 punts)
Puntuació total

Puntuació
94 punts
6 punts
100 punts

La Mesa de Contractació constata que no hi ha ofertes desproporcionades o anormals
segons els límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat i el Plec de Clàusules
Administratives Particulars d’aquesta licitació.
La Mesa de Contractació, atès el resultat de la valoració acorda per unanimitat, el
següent:
1. Aprovar la classificació de l’oferta admesa a la contractació del subministrament
d’un vehicle per a l’àrea de presidència de la Diputació de Girona, amb l’ordre i
valoració següent:
1) Autopodium SA
Criteris quantificables mitjançant aplicació de formules (sobre Ab):
a. Oferta econòmica: 94 punts
b. Recompra vehicle usat: 6 punts
Valoració total: 100 punts
2. La mesa acorda, requerir al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament
més avantatjosa perquè presenti la documentació acreditativa del compliment
dels requisits per a contractar que estableixen a la clàusula quinzena dels Plecs
de Clàusules administratives particulars que regeixen el contracte
Si la documentació rebuda per part del licitador millor classificat és correcta i
l’informe del secretari de la mesa és favorable, es donarà per efectuada
l’acreditació de la disposició dels requisits per a contractar de conformitat amb el
que s’estableixen als articles 140 i 150.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic
Sotmetre a l’aprovació de l’òrgan de contractació l’adjudicació de la contractació
del subministrament d’un vehicle per a l’àrea de presidència de la Diputació de
Girona una vegada efectuada l’acreditació de la disposició dels requisits per a
contractar que s’estableixen en el Plec de Condicions Administratives particular
del contracte a favor de l’empresa millor classificada pels preus i millores que
consten a la seva proposta.

I perquè així consti, estenc aquesta acta de la qual en dono fe i signo conjuntament amb
el president de la Mesa i els vocals que han assistit, quan són les 13:56 hores de la data
al començament indicada.

