Acta núm. 1 de constitució de la Mesa de contractació
Contractació per la venda del paper i cartró procedent del servei de recollida selectiva de la comarca del
Gironès
A Girona, 27 de setembre de 2017

A la Sala de Reunions del Consell Comarcal del Gironès, a les dotze hores del migdia es constitueix la Mesa
de contractació integrada pel Sr. Joaquim Roca i Ventura, vicepresident del Consell Comarcal del Gironès,
que actua com a president, la Sra. Maria Mercè Roca i Perich, la Sra. Estefania Carabellido i Bruns, la Sra.
Montserrat Vilalta i Nicuesa, la Sra. Sílvia Bartrolí i Besalú i la Sra. Marta Dalmau i Palom que actuen com a
vocals i la Sra. M. José Carreño i Fajardo, que actua com a secretària de la Mesa de contractació.
Excusen la seva assistència la resta de membres integrants de la Mesa de Contractació.
Es procedeix al recompte de les proposicions presentades i a la seva confrontació amb les dades que
figuren al registre de proposicions.
S’han presentat quatre empreses licitadores:
licitadores: SAICA NATUR, SL, RECUPERACIONS MARCEL NAVARRO I FILLS,
SL, RECUPERACIONS AULADELL, SA I TÈCNIQUES I RECUPERACIONS DEL GIRONÈS, SL.
SL
Es procedeix a obrir i examinar la documentació administrativa de les
l empreses
es presentades,
present
resultant
defectes materials o omissions en la documentació administrativa de la següent empresa
empres licitadora:
RECUPERACIONS AULADELL, SA, a la que faltava l'escriptura
l'
de constitució,, i que en cas de ser adjudicatària
se li atorgarà el termini de 3 dies
es hàbils per a completar la documentació preceptiva.
preceptiva
A les dotze i trenta minuts del migdia, s'incorporen a l'acte, els següents licitadors, per a l'obertura del
sobre B:
- El Sr. Jordi Dauset en representació de l'empresa Recuperacions Auladell, sa.
- El Sr. Jordi Moreno en representació de l'empresa Saica Natur, sl.
Es procedeix a l’obertura del sobre B i es dóna lectura en veu alta de la proposició econòmica que conté
cada plica, amb el següent resultat:
1. SAICA NATUR SL, Sr. Jordi Moreno Ruiz, DNI
D núm. 38111950F.
Proposició econòmica:
un diferencial de més tres euros/tona (+
( 3 €/Tn) sense IVA, respecte el preu mensual de l’estadística de
preus de paper recuperat a España de l’associació ASPAPEL a la categoria 1.04.01 papel y cartón
ondulado ordinario i l'edició de 800 unitats de papereres de paper i cartró.
2. RECUPERACIONS MARCEL NAVARRO I FILLS, SL, Sr. Santiago Navarro i Freixas, DNI núm. 40315794Z.
Proposició econòmica:
Un diferencial de més dotze euros/tona (+ 12 €/Tn) sense IVA, respecte el preu mensual de l’estadística
de preus de paper recuperat a España de l’associació ASPAPEL a la categoria 1.04.01 papel y cartón
ondulado ordinario i l'edició de 800
8 unitats de papereres de paper i cartró. Aquest licitador indica que té
dos punts d'aportació, un a Llagostera i l'altre a Hostalric, però aquest darrer no compleix el criteri
establert als plecs d'haver d'estar situat a menys de 15 km de la comarca, pel que no és computable.
3. RECUPERACIONS AULADELL, SA, Sr. Jordi Dauset Auladell, DNI núm. 41549265-H.
Proposició econòmica:

C/ Riera de Mus, 1 A - Tel. 972 21 32 62 - Fax 972 21 35 73 - 17003 GIRONA - www.girones.cat - E-mail:
mail: info@girones.cat

Un diferencial de més sis euros/tona (+ 6 €/Tn) sense IVA, respecte el preu mensual de l’estadística de
preus de paper recuperat a España de l’associació ASPAPEL a la categoria 1.04.01 papel y cartón
ondulado ordinario
4. TÈCNIQUES I RECUPERACIONS DEL GIRONÈS, SL, Sr. Esteban Vilar Lozano, DNI núm. 52169454A
Proposició econòmica:
un diferencial de més dos euros amb 10 cèntims/tona
cèntims
(2,10 €/Tn) sense IVA, respecte el preu mensual
de l’estadística de preus de paper recuperat a España de l’associació
l’associació ASPAPEL, l'edició de 800
8 unitats de
papereres de paper i cartró i dos punt de descarrega situats a menys de 15 km dels límits comarcals.
S’examina tota la documentació presentada pels licitadors en el sobre B i d'acord amb els plecs de
clàusules, art. 11, s'acorda atorgar la següent
segü
puntuació a cadascun dels licitadors:

DIFERENCIAL PREU FINAL DE Puntuació
(€/tn)
€/tn)
VENDA (€/tn) preu venda

LICITADOR
SAICA NATUR
RECUPERACIONS MARCEL NAVARRO
AULADELL
TIRGI

Edició
papereres

Més d'un punt
de descàrrega
a <15km

PUNTUACIÓ
FINAL

3

110

16,64

1,00

0,00

17,64

12

119

18,00

1,00

0,00

19,00

6

113

17,09

0,00

0,00

17,09

2,1

109,1

16,50

1,00

1,00

18,50

S’acorda, atès que les proposicions presentades i tota la documentació que l’acompanya és correcta,
proposar l’adjudicació en favor de l’empresa RECUPERACIONSS MARCEL NAVARRO I FILLS, SL,
SL subscrita pel
Sr. Santiago Navarro i Freixas, amb DNI núm. 40315794Z i pel preu de:
- Un diferencial de més dotze euros/tona (+ 12 €/Tn) sense IVA,, respecte el preu mensual de
l’estadística de preus de paper recuperat a España de l’associació ASPAPEL a la categoria 1.04.01 papel y
cartón ondulado ordinario i l'edició de 800 unitats de papereres de paper i cartró.
I elevar aquesta acta, la proposició presentada i la documentació complementària que l’acompanya, a
l’òrgan de contractació perquè procedeixi a l’adjudicació del contracte.
El president dóna per acabada la reunió a les 12 hores i cinquanta minuts del migdia.
migdia I per constància del
que s’ha tractat, redacto la present acta que jo la secretària llegeixo en veu alta i sotmeto a la signatura del
president i vocals presents; en dono fe.

Joaquim Roca i Ventura

Maria Mercè Roca i Perich

Estefania Carabellido
Carabelli i Bruns

Sílvia Bartrolí i Besalú

Marta Dalmau i Palom

Montserrat Vilalta i Nicuesa

M. José Carreño i Fajardo
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