INFORME DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Emès per:

Mesa de Contractació

Per a:

Òrgan de Contractació

Relatiu a:

Informe de valoració de la justificació de la baixa econòmica i proposta
d’adjudicació del contracte mixt de subministrament i servei de
manteniment de pneumàtics per a Transports Municipals del Gironès,
S.A.U., número d’expedient 132021.

Empreses presentades:
Núm.
ordre

Núm. registre

Data

Hora

Nom empresa

NIF

1

E/000047-2021

09/06/2021 10:50:43

PNEUMATICS PERELLO, S.L.

B17084641

2

E/000048-2021

10/06/2021 17:58:56

RODI METRO, S.L.

B60864311

Antecedents
En el Consell d’Administració de 25 de maig de 2021 es va iniciar i aprovar l’expedient
132021 del contracte mixt de subministrament i servei de manteniment de pneumàtics
per a Transports Municipals del Gironès, S.A.U. (d’ara endavant, TMG)
El procediment a seguir per l’adjudicació del contracte és l’obert en virtut de l’article 156
i següents de la LCSP.
El termini de presentació d’ofertes va finalitzar el dia 10 de juny de 2021, havent-se
presentat a la licitació 2 empreses dins el termini, a través de l’entrega de 2 sobres en
format digital a través de l’eina de Sobre Digital integrada a la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública (PSCP) de TMG.
En data 15 de juny de 2021 es va realitzar l’obertura del Sobre A (documentació
acreditativa del compliment dels requisits previs), i un cop revisada la documentació
presentada pels licitadors, es va comprovar que les ofertes presentades per
PNEUMATICS PERELLO, S.L. i RODI METRO, S.L, complien els criteris establerts a la
clàusula vint-i-tres del plec de clàusules administratives particulars (en endavant, PCAP)
que regeix aquesta contractació i es van declarar admeses les pliques.
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En data 17 de juny de 2021 la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura del Sobre
B (criteris valorables en xifres o percentatges del contracte mixt de subministrament i
servei de manteniment de pneumàtics per a TMG).
Vista l’acta d’obertura del Sobre B, en la qual es proposa a l’Òrgan de Contractació
l’exclusió de l’empresa RODI METRO, S.L., per incompliment de l’article 139.1 de la
LCSP, atès que ha presentat una oferta contraria al PCAP, perquè no inclou totes les
despeses necessàries per al compliment de les prestacions, i aquest fet ha estat posat
de manifest pel propi licitador en un aclariment annex a l’oferta.
I vist que en la mateixa acta, la Mesa de Contractació requereix a l’empresa
PNEUMATICS PERELLO, S.L. perquè justifiquin la baixa econòmica proposada, en un
termini màxim de 5 dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació.
Es notifica el corresponent requeriment en data 22 de juny d’enguany i, l’empresa
PNEUMATICS PERELLO, S.L. respon al requeriment el dia 28 de juny a les 13:52 hores
(E/000058-2021).
La Mesa de Contractació valora la documentació presentada per PNEUMATICS
PERELLO, S.L., la qual presenta una declaració responsable degudament signada on
es declara que:
«- Els preus que hem ofertat són correctes i la baixada significativa d’alguns productes
i serveis que ens heu marcat es deu a que tenim el marge suficient amb els respectius
proveïdors per poder-vos oferir un millor preu en els productes ofertats. I els preus dels
serveis estan calculats amb el nostre marge de benefici en mà d’obra i els hem pogut
ajustar, ens comprometem a complir-los durant tota la duració del contracte.
- Us garantim que tots els nostres treballadors cobren el sou estipulat pel conveni del
metall al qual pertanyem o superior, en la majoria, i amb totes les regularitzacions al dia.
- Som una empresa solvent econòmicament i amb 41 anys d’experiència en el sector i
coneixem bé els preus que podem oferir i són els adients en el marc econòmic del mercat
dels pneumàtics amb la competència actual que ens trobem.»
Consideracions
La Mesa de Contractació accepta la justificació presentada per l’empresa PNEUMATICS
PERELLO, S.L. en relació a la baixa presumptament anormal de la seva oferta
econòmica, atès que es comprova que els preus oferts es consideren preus de mercat.
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Vista la valoració de l’oferta realitzada en l’acta d’obertura del sobre B, la Mesa de
Contractació proposa a l’Òrgan de Contractació l’adjudicació del contracte mixt de
subministrament i servei de manteniment de pneumàtics per a TMG a l’empresa
PNEUMATICS PERELLO, S.L. amb CIF B17084641, d’acord amb la taula següent:

Homologació
Model vehicle

Mida roda

roda

(codi PUNTS

velocitat

i MÀXIM

càrrega)
Autobús 10,5 i 12 metres

275/70/R22,5

150/148J

70

Autobús Heuliez 9,5m

455/45/22,5

166J

10

Autobús Solaris 9,5m

385/55R22,5

158J

4

Microbús

195/75R16

107/105R

2

Vehicle elèctric Zoe

185/65R15

88Q o T

0,5

Vehicle Citroën

175/70R14

84T

0,3

Motocicleta Torrot Muvi

90/80-16

51S

0,3

Vehicle Fiat Girocleta

215/70R15C

109/107 S

1

Vehicle Mercedes Girocleta

195/65R16

95T

0,5

Remolc Girocleta

175/70R13

82T

0,2

Autobusos de 10,5 m, 12 m, Heuliez 9,5 m i Solaris 9,5 m

PUNTS
MÀXIM

Desmuntar i muntar pneumàtic

4,5

Reparació punxada roda (inclou cost parche)

2

Ratllar un pneumàtic

3

Equilibrar un pneumàtic

0,3

Alinear la direcció del vehicle

0,3

Microbusos, furgoneta gran, furgonetes petites, turismes, motocicleta i remolc

PUNTS
MÀXIM

Desmuntar i muntar pneumàtic

0,5

Reparació punxada roda

0,2

Equilibrar un pneumàtic

0,2

Alinear la direcció del vehicle

0,2

TOTAL PUNTS

100
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Prèviament a l’adjudicació, l’empresa amb millor puntuació dins del termini de 10 dies
hàbils a comptar des del següent a aquell en què rebi el requeriment, ha de presentar
la documentació justificativa que recull la clàusula vint-i-quatre del plec de clàusules
administratives particulars que regeix aquesta contractació.

Girona, a data de l’última signatura electrònica

Sra. Marta Sureda Xifre, vicepresidenta

Sr. Pere Casas Vall-llosera, Cap de

de TMG, Presidenta.

secció Transport Públic i Projectes
Mobilitat Sostenible, Vocal.

Sra. Marta Llorens Ferrer, lletrada dels

Sr. Francesc de las Heras Bota, gerent

serveis jurídics de l’Ajuntament de

de TMG, Vocal.

Girona, Vocal.

Sra. Glòria Rigau Solè, interventora de

Sra. Raquel Sánchez Ortega, assessora

l’Ajuntament de Girona, Vocal.

jurídica de TMG, Secretària.
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