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Adreçat a: Josep Pujols Romeu, regidor delegat d'Educació i Esports
Emès per: Xavier Agusti Marull, responsable tècnic d'Instal·lacions Esportives
Relatiu a: Informe de valoració de les ofertes presentades al contracte de
subministrament de productes químics pel tractament de l'aigua de les piscines
municipals que gestiona el Servei Municipal d'Esports.
Antecedents, fets i consideracions:
Per Decret d'Alcaldia de data 29 de març de 2019 es va iniciar i aprovar l'expedient per a la
contractació del subministrament de productes químics pel tractament de l'aigua de les
piscines municipals que gestiona el Servei Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Girona
es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de
prescripcions tècniques (PPTP), la despesa i es va convocar la licitació.
El procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat abreujat, en
virtut dels articles 131 i 159.6 de la LCSP.
El termini de presentació d'ofertes va finalitzar el passat 17 d'abril i s'han presentat a la
licitació les següents empreses:
- Juan Suñe S.A., amb CIF A08609398
- Apliclor Water Soluctions S.A., amb CIF A58768946
El dia 24 d'abril va presentar oferta l'empresa
- Solucions Avanzadas i Tecnologia para piscinas (SOLATEP) S.L., amb CIF B17881145
Fonament jurídic:
De conformitat amb l'article 158 i 159 de la LCSP
D'acord amb la Disposició addicional segona de la LCSP i amb el decret d'Alcaldia de 12 de
juny de 2018, pel qual es delega específicament la competència per aprovar els expedients
de contractació, plecs de clàusules administratives particulars, plec de prescripcions
tècniques, actes de tràmit, actes de tràmit qualificats, actes definitius i formalització del
contracte del procediment per a l'adjudicació dels contractes d'obres d'import estimat
inferior a 80.000 € i subministrament i serveis d'import estimat inferior a 35.000 € regulat a
l'article 159.6 de la Llei 9/2017, 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, al Senyor
Josep Pujols Romeu, Regidor d'Educació i Esports.

Es proposa:
Primer.- Es doni per rebutjada l'oferta presentada per l'empresa SOLATEP S.L., amb CIF
B17881145, per fora de termini establert a la clàusula 6 del PCAP.
Segon.- Es doni per avaluades les ofertes presentades en termini mitjançant les fórmules
establertes en el PCAP reguladores de la contractació del subministrament de productes
químics pel tractament de l'aigua de les piscines municipals que gestiona el Servei
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Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Girona amb els valors totals detallats a continuació,
essent 100 la puntuació màxima a atorgar per a la valoració d'aquests criteris:
1. Oferta econòmica (màxim 90 punts).
Oferta presentada per l'empresa Juan Suñe S.A.: 90 punts
Oferta presentada per l'empresa Apliclor Water Solutions S.A.: 87,13 punts
2. Reducció del termini de subministrament (màxim 10 punts).
Reducció del termini de subministrament compromès per l'empresa Juan Suñe S.A.: 10
punts.
Reducció del termini de subministrament compromès per l'empresa Apliclor Water Solutions
S.A.: 10 punts
Total puntuació per empesa licitadora:
- Juan Suñe S.A.: 100 punts
- Apliclor Water Solutions S.A.: 97,13 punts
Tercer.- Avaluades i puntuades les ofertes, es reconegui l'oferta de l'empresa Juan Suñe
S.A., amb CIF A08609398, com la més avantatjosa i que, a més, compleix amb els requisits
tècnics de producte i d'empresa d'acord a això establert al PCAP i al PPTP.

El responsable tècnic d'Instal·lacions
Esportives

Conforme
El cap de servei d'Esports

Xavier Agusti Marull
Jordi Agustí Pelluch
Girona, 30 d'abril de 2019

