ACTA CONSTITUCIÓ I VALORACIÓ DE LES PLIQUES PRESENTADES PER A
L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE DE SERVEIS D’HORES DE MAQUINARIA
(RETROEXCAVADORA, MINI-EXCAVADORA, PALA CARREGADORA I CAMIÓ)
PER A L’EXECUCIÓ DE RASES PER A LA INSTAL.LACIÓ DE SERVEIS,
REPARACIONS DE CAMINS, TALUSOS, RIERES, MOVIMENTS DE TERRES I
ALTRES REPARACIONS I ARRANJAMENTS EN GENERAL
Lloc:
Data:
Hora:

Despatx de l’alcaldia
18 d’octubre de 2016
12:45 h.
Presidenta:
Vocals:
Secretària:

Montserrat Garrido Romera
Ferran Xumetra Subirana
Carme Solís Ferrer
M. Isabel Avizanda Álvarez

Desenvolupament de la sessió
a) Es constitueix la Mesa de Contractació per tal de procedir a la lectura de l’informedictamen valoratiu de les proposicions presentades emès pel cap de la brigada de data
10 d’octubre de 2016, i que seguidament es transcriu:
“En relació a la contractació del servei de referència, mitjançant procediment obert, es
procedeix a l’ obertura, en data, 5 d’octubre de 2016, del Sobre núm. 3, on s’ aporta la
documentació de la proposta econòmica i documentació tècnica relativa als criteris
avaluables de forma automàtica per a la contractació del servei, segons s’ indica en l’ apartat 9.
d’ aquest Plec de Clàusules.
El Sr. Narcís Ruscalleda Bota, amb N.I.F. 77.607.930 L, en representació de l’empresa
Ruscalleda S.A. es compromet a dur a terme amb subjecció al plec de clàusules
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques, que accepta integrament per la
quantitat de 16.620,00 euros, (setze mil sis-cents vint euros) IVA. exclòs.
Amb l’import de l’IVA. al 21% és de 20.110,20 € ( vint mil cent deu euros amb vint cèntims ).
En aquesta proposta, l' empresa Ruscalleda S.A. detalla el preu per hora (sense IVA.) de les
màquines que són objecte d' aquesta contractació, sent aquests els següents:
Retroexcavadora
Mini-excavadora
Pala carregadora
Camió

36,00 €
36,00 €
53,00 €
51,00 €

Pel que fa a la proposta presentada relativa a les millores addicionals voluntàries en forma d'
increment d' hores de maquinària, l'empresa Ruscalleda S.A. ofereix un increment d' aquestes,
per un valor de 880 € (IVA. exclòs), sent un total amb IVA. al 21% de 1.064,80 €.( mil seixantaquatre euros amb vuitanta cèntims ). i que es detalla a continuació:
5 hores de retroexcavadora
5 hores de mini-excavadora
5 hores de pala carregadora
5 hores de camió

36,00 €/h.
36,00 €/h.
53,00 €/h.
51,00 €/h.

Per tant, seguint les indicacions de l'apartat 11 d' aquest plec de condicions sobre els criteris
d'adjudicació, sent l'empresa Ruscalleda S.A. l' únic licitador presentat i havent millorat el
pressupost de licitació, així com haver ofertat les millores addicionals en forma d’increment de
les hores de maquinària, la puntuació queda de la següent manera :

Criteris d ‘aplicació automàtica
Proposta econòmica
Increment d’ hores de maquinària

16.620 €
880 €
Total :

40 punts
15 punts
55 punts

b) Seguidament s’estableix l’ordre de classificació de les ofertes rebudes, segons
l’informe emès pel cap de Serveis Tècnics Municipals:
1r. i únic licitador: Ruscalleda SA. amb un total de 55 punts
c) La Mesa de Contractació proposa adjudicar a l’empresa RUSCALLEDA SA., en ser
classificada com a oferta més avantatjosa, el contracte de serveis d’hores de
maquinaria (retroexcavadora, mini-excavadora, pala carregadora i camió) per a
l’execució de rases per a la instal.lació de serveis, reparacions de camins, talusos,
rieres, moviments de terres i altres reparacions i arranjaments en general. Amb
caràcter previ s’escau requerir a l’empresa RUSCALLEDA SA.perquè presenti en el
termini de 10 dies, d’acord amb la clàusula 16 del plec la següent documentació:






Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions
tributàries, expedida per l’òrgan competent de l’administració tributària estatal,
la data de la qual haurà de ser, en qualsevol cas, inferior als sis mesos
anteriors a l’últim dia del termini per presentar les proposicions.
Certificació administrativa positiva d’estar al corrent de les obligacions de
seguretat social, expedida per l’òrgan competent.
Documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans materials
(maquinària) i de personal que s’hagués compromès a dedicar o a adscriure a
l’execució del contracte, incloent la pòlissa de responsabilitat civil
Constitució de la garantia definitiva

L’òrgan de contractació adjudicarà el contracte dins dels cinc dies hàbils següents a la
recepció de la documentació.
Essent les 13:00 hores es dóna per finalitzat el present acte, signant l’acta la
presidenta, la secretària i els vocals.
La Secretària

La presidenta

Els vocals

