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Adreçat a: MESA DE CONTRACTACIÓ
Emès per: Xavier Agusti Marull, responsable tècnic d'Instal·lacions Esportives
Relatiu a: Valoració de les ofertes presentades per a la proposar la convocatòria de
licitació pública per adjudicar la contractació dels serveis de socorrisme i
primers auxilis de les piscines municipals de Palau, Santa Eugènia - Can Gibert
del Pla i piscines municipals d'estiu de la Zona Esportiva de la Devesa.
Avaluació dels criteris que depenen d'un judici de valor (Sobre 2)
Antecedents, fets i consideracions:
Aquest Ajuntament, mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 3 de maig de
2019, va aprovar l'expedient de proposar la convocatòria de licitació pública per adjudicar la
contractació dels serveis de socorrisme i primers auxilis de les piscines municipals de
Palau, Santa Eugènia - Can Gibert del Pla i piscines municipals d'estiu de la Zona Esportiva
de la Devesa.
El dia 3 de juny de 2019 a les 13:00 hores es va procedir a l'acte d'obertura del sobre
número 2, corresponent a la documentació relativa als criteris d'adjudicació no avaluables
en xifres o percentatges, de les pliques presentades.
Atès que el dia 14 de juny de 2019 a les 13:00 hores es procedirà a l'obertura del sobre
número 3, corresponent als criteris d'adjudicació avaluables en xifres o percentatges,
procedim a fer la valoració dels sobres número 2 de les pliques presentades.

Vistes les ofertes presentades per les empreses:
1.- LLOP GESTIÓ DE L'ESPORT.
2.- CONSORCI TRANSPORT SANITARI REGIO GIRONA, amb NIF 46538809B.
3.- DIVER SPORT SL.
4.- EMERGENCIES SETMIL SL.
Fonament jurídic:
D'acord amb els criteris de valoració establerts al plec de clàusules jurídico-administratives i
econòmiques particulars i amb les valoracions que consten en l'annex d'aquest document,
Es proposa:
Es donin per avaluats els criteris que depenen d'un judici de valor establerts al Plec de
Clàusules Administratives Particulars reguladores de la proposar la convocatòria de licitació
pública per adjudicar la contractació dels serveis de socorrisme i primers auxilis de les
piscines municipals de Palau, Santa Eugènia - Can Gibert del Pla i piscines municipals
d'estiu de la Zona Esportiva de la Devesa, en la forma expressada a l'annex d'aquest
document i amb els valors totals detallats a continuació, essent 45 la puntuació màxima a
atorgar per a la valoració d'aquests criteris :
1.- LLOP GESTIÓ DE L'ESPORT: 29,00 punts.
2.- CONSORCI TRANSPORT SANITARI REGIO GIRONA: 19,00 punts.

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Informes: IN 2019018592 - Valoració de les
ofertes presentades per a .

DOC_ID: 7704992
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: GJ8XF-8GN85-XROWQ
Data d'emissió: 13 de agosto de 2019 a les 8:47:52
Pàgina 2 de 2

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Responsable tècnic d'Instal·lacions Esportives de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 14/06/2019 11:02
2.- Cap de servei d'Esports de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 14/06/2019 11:09

Exp.: 2018040521 - C. 06.115.003

CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL (Ref.: 4433563 GJ8XF-8GN85-XROWQ 0512EC324ACAC2DE78269184E052A9868A77201C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació podeu comprovar la
validesa de la firma digital dels documents signats a l'adreça web http://www.girona.cat/verificacio_signatura.

3.- DIVER SPORT SL: 29,00 punts.
4.- EMERGENCIES SETMIL SL: 36,00 punts.
El responsable tècnic d'Instal·lacions
Esportives

Conforme
El cap de servei d'Esports

Xavier Agusti Marull
Jordi Agustí Pelluch
Girona, 14 de juny de 2019
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