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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A L'OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO 3
RELATIVA 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 : 27 de setembre de 2019
Hora : 13:19
Vocals: - Sra. M. Àngels Planas i Crous, tinenta d'alcalde regidora d'Hisenda i Règim
Interior, que actua com a presidenta.
- Sr. Vicenç Estanyol Bardera, tècnic del servei d'Assessoria Jurídica de Règim
Interior 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, que actua com a secretària.
També hi són presents:
La senyora Carme Nova Flores, tècnica del servei de Contractació i Compres.
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 Marc Costa Soler, arquitecte tècnic municipal.
Un representant de l'empresa ASCENSORS GIRONA SA.
L'objecte de la sessió és l'obertura del sobre número 3 que conté la proposició relativa als
criteris d'adjudicació econòmics, avaluables mitjançant xifres o percentatges de les
proposicions presentades en la licitació convocada per adjudicar la contractació mixta del
servei de manteniment dels aparells elevadors municipals de l'Ajuntament de Girona, per
un import de licitació de 132.737,00 (cent trenta-dos mil set-cents trenta-set euros) IVA
inclòs.
La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret de l'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.
Amb caràcter previ la Presidenta de la Mesa dóna compte dels resultats obtinguts pels
licitadors en la valoració del sobre número 2, d'acord amb l'informe tècnic emès per
l'enginyer tècnic municipal el dia 24 de setembre de 2019, d'acord amb els criteris recollits
a l'apartat 19 de l'Annex I del Plec de clàusules administratives particulars (PCAP), relatiu
als criteris no avaluables en xifres o percentatges.
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APROVAT

VALORACIONS

TOTAL

1. ASCENSORS GIRONA S.A.

Memòria tècnica específica del servei
Estudi tècnic dels ascensors exteriors
de l'Ajuntament de Girona

16,00
9,00

25,00
punts

2. ASCENSORES SERRA S.A.

Memòria tècnica específica del servei
Estudi tècnic dels ascensors exteriors
de l'Ajuntament de Girona

8,00
0,00

8,00
punts

3. SCHINDLER SA

Memòria tècnica específica del servei
Estudi tècnic dels ascensors exteriors
de l'Ajuntament de Girona

7,00
6,00

13,00
punts

4. THYSSENKRUPP ELEVADORES, SL

Memòria tècnica específica del servei
Estudi tècnic dels ascensors exteriors
de l'Ajuntament de Girona

9,00
4,00

13,00
punts

Es convida als licitadors interessats a que puguin comprovar que els sobres que contenen
les ofertes són a la Mesa i en les mateixes condicions en què es van lliurar, alhora que se'ls
convida a manifestar els dubtes i demanar els aclariments que considerin necessaris.
La Presidenta de la Mesa ordena l'obertura del sobre número 3, donant a conèixer el seu
contingut:
* Oferta núm. 1:
presentada per l'empresa ASCENSORS GIRONA S.A.
Preu anual
28.386,48 €

21% IVA
5.961,16 €

Tipo

Peu unitari Unitats Preu per tipologia

Interior
Exterior

588,72 €
693,72

40
4

Muntacàrregues,
plataforma o salva
escales 206,28 €

23.548,80 €
2.774,88 €

10

2.062,80 €

Descompte dels preus de la prestació 2 : 35%
Adequacions d'accesibilitat dels ascensors: 20 u.
* Oferta núm. 2:
presentada per l'empresa ASCENSORES SERRA S.A.
Preu anual
35.957,50 €
Tipo

21% IVA
7.551,07 €

Peu unitari Unitats Preu per tipologia
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Interior
Exterior

745,75 €
878,75 €

40
4
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Muntacàrregues,
plataforma o salva
escales 261,25 €

29.830,00 €
3.515,00 €

10

2.612,50 €

Descompte dels preus de la prestació 2 : 5%
Adequacions d'accesibilitat dels ascensors: 10 u.
* Oferta núm. 3:
presentada per l'empresa SCHINDLER SA

Preu anual
32.380,00 €

21% IVA
6.799,80 €

Tipo

Peu unitari Unitats Preu per tipologia

Interior
Exterior

660,00 €
820,00 €

40
4

Muntacàrregues,
plataforma o salva
escales 270,00 €

26.400,00 €
3.280,00 €

10

2.700,00 €

Descompte dels preus de la prestació 2 : 35%
Adequacions d'accesibilitat dels ascensors: 20 u.
* Oferta núm. 4:
presentada per l'empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES, SL

Preu anual
35.135,51 €

21% IVA
7.378,46 €

Tipo

Peu unitari Unitats Preu per tipologia

Interior
Exterior

58,79 € (*)
58,79 € (*)

Muntacàrregues,
plataforma o salva
escales 34,10 € (*)

40
4

28.221,29 €
2.822,13 €

10

4.092,09 €

(*) El licitador especifica en la seva oferta que aquets preus són "import
mes equip".
Descompte dels preus de la prestació 2 : 15%
Adequacions d'accesibilitat dels ascensors: 20 u.
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En relació a l'oferta presentada pel licitador THYSSENKRUPP ELEVADORES SL es
deriva, pel que fa als preus unitaris dels tipus d'ascensors, l'import per mes de cada equip.
Atès que en el PCAP es demanava el preu unitari anual per cada tipus d'acensor, i no
l'import mensual, la Mesa acorda, en base als principis de transparència dels procediments
i no discriminació e igualtat de tracte entre els licitadors, recollits en l'art. 1 de la LCSP, la
procedència de sol·licitar aclariments sobre l'oferta presentada per THYSSENKRUPP
ELEVADORES SL i li concedeix un termini de 3 dies perquè presenti la seva oferta en els
termes indicats al PCAP.
En cas que s'alteressin els imports totals destinats al servei de manteniment o prestació 1
dels ascensors, la Mesa entendria que s'ha corregit o millorat l'oferta. En aquest sentit, la
clàusula 24 del PCAP estableix que " Únicament es permetrà l'aclariment o l'esmena
d'errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l'oferta,
amb la finalitat de garantir el principi d'igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Aquestes peticions d'esmena o aclariment es comunicaran a l'empresa mitjançant
comunicació electrònica a través de l'e-Notum, d'acord amb la clàusula onzena d'aquest
plec".
Així mateix, estableix aquesta clàsula que "L'existència d'errors en les proposicions
econòmiques de les empreses licitadores implicarà l'exclusió d'aquestes del procediment
de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d'igualtat, en els casos d'errors que
impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i,
per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes"
Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 13:28 h migdia
i signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dóna fe.

La secretària

Vist i plau
La presidenta

Berta Gratacós Cubarsí

M. Àngels Planas i Crous
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