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ACTA DE REUNIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DELS APARELLS ELEVADORS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DE
GIRONA
Lloc : Sala de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona.
Data : 7 d'octubre de 2019
Hora : 12:30
Vocals: - Sra. M. Àngels Planas i Crous, tinenta d'alcalde regidora d'Hisenda i Règim
Interior, 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, que actua com a secretària.
També hi són presents:
El senyor Xavier de Ribot Monton, enginyer tècnic municipal.
El senyor Marc Costa Soler, arquitecte tècnic municipal
L'objecte de la sessió és la valoració i acceptació dels aclariments sol·licitats a l'empresa
THYSSENKRUPP ELEVADORES SL en relació a la seva oferta econòmica presentada en
la licitació convocada per adjudicar la contractació mixta del servei de manteniment dels
aparells elevadors municipals de l'Ajuntament de Girona.
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.
La Mesa de Contractació, en sessió celebrada el dia 27 de setembre de 2019 va acordar,
entre altres:
"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. (...) 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".
La secretària de la Mesa va remetre la notificació de l'acord de la Mesa a l'empresa
THYSSENKRUPP ELEVADORES SL mitjançant comunicació electrònica que va ser
acceptada per aquesta el 2 d'octubre de 2019.

APROVAT

IDENTIFICADORS

DOCUMENT

DOC_ID: 8045681

Altres: ACTA DE SESSIÓ

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretària de la Mesa de Contractació de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 07/10/2019 13:07
2.- Tinenta d'alcalde regidora de l'Àrea d'Hisenda i Règim Interior de AJUNTAMENT DE GIRONA

Codi de verificació CSV: LWBMY-JI5F6-Q93KN
Data d'emissió: 8 de octubre de 2019 a les 8:32:28
Pàgina 2 de 2

.Signat 07/10/2019 16:12

En data 04/10/2019 l'empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES SL va entrar instància a
travès de la seu electrònica ( RE 2019077091 de 04/10/2019 ) amb els aclariments
sol·licitats:
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Preu anual
35.135,51 €

21% IVA
7.378,46 €

Tipo

Peu unitari Unitats Preu per tipologia

Interior
Exterior

705,53 €
705,53 €

Muntacàrregues,
plataforma o salva
escales 409,21

40
4

10

28.221,29 €
2.822,13 €

4.092,09 €

Descompte dels preus de la prestació 2 : 15%
Adequacions d'accesibilitat dels ascensors: 20 u.
A la vista dels resultats, la Mesa accepta els aclariments de l'empresa THYSSENKRUPP
ELEVADORES SL alhora que comprova que no s'ha modificat l'oferta i que aquesta
s'ajusta en els termes indicats en el PCAP.
La Mesa acorda fer tramesa d'aquesta i les altres ofertes dels licitadors a l'Àrea
d'Urbanisme i Activitats per tal que s'emeti l'informe de les proposicions econòmiques així
com la valoració de les mateixes.
Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a les 12:35 h i signa
aquesta acta juntament amb la Secretària, que en dóna fe.

La presidenta

La secretària

M. Àngels Planas i Crous

Berta Gratacós Cubarsí
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