ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D´ESTELLA
PER AL CONSUM DE LA CENTRAL DE PRODUCCIÓ DE BIOMASSA DE RIBES DE
FRESER OBERTURA SOBRE 2.
A Ribes de Freser, a les 13:00 hores del dia 20 d’octubre de 2020.
Hi assisteixen:
Sra. Mònica Sanjaume i Colomer, Alcaldessa de l´Ajuntament de Ribes de
Freser, la qual actua com a Presidenta de la Mesa de contractació.
Sr. Xavier Rico i Miró, arquitecte municipal, que actua com a vocal de la Mesa
de contractació.
Sr. Josep Cordomí i Lladó, arquitecte de l´Ajuntament de Ribes de Freser, que
actua com a vocal de la Mesa de contractació.
Sra. Loida Valeros Cejas, secretària-interventora de l´Ajuntament de Ribes de
Freser, que actua com a secretària de la Mesa de contractació.
Desenvolupament de la sessió:
1.- Obertura dels sobres números 2 amb la documentació relativa a l´oferta
econòmica. Aquest sobre ha de contenir la següent documentació, de conformitat amb
el que estableix la clàusula 13 del plec de clàusules administratives:
-

Oferta econòmica i tècnica signada per l´empresa licitadora o persona que la
representi, segons model annex 3.
Documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació
dels criteris avaluables de forma automàtica assenyalats a la clàusula 15 del
plec.

La Mesa de contractació llegeix les ofertes presentades, que és única per l’empresa
BIOMASSA DEL GIRONÈS, SL.
Una vegada analitzada i ponderada la documentació del sobre número 2, la Mesa
dona a conèixer en acte públic el resultat en la forma que es transcriu a continuació:

OFERTA
ECONÒMICA:
1 punt per
cada 0,2% de
baixa
Màxim 75
CONTRACTISTA punts
BIOMASSA DEL
GIRONÈS, SL

Explotacions
forestals a
menys de 50km
de Ribes de
Freser
10 punts

75 punts (baixa
del 15%)

10 punts

TOTAL
Subministrament PUNTUACIÓ:
estella crivada
(Màxim 100
15 punts
punts)

-

85 punts

A la vista de la puntuació obtinguda, la Mesa de contractació adopta els següents
ACORDS:
PRIMER.- Proposar a l´òrgan competent de la corporació, l'adjudicació del contracte
de subministrament d´estella per al consum de la central de producció de biomassa de
l´Ajuntament de Ribes de Freser, a l´empresa BIOMASSA DEL GIRONÈS, SL pel preu
base màxim per l´adquisició de l´estella a subministrar a 70,24 euros/tona (IVA no
inclòs) i de 84,99 euros/tona ( IVA inclòs) pel subministrament entre 300 i 550 tones
anuals, de conformitat amb l´oferta presentada, sens perjudici de la correcció en el
preu establerta en la base 8 del plec de prescripcions tècniques per les emissions de
CO2 en el transport i segons origen del combustible. La durada del contracte serà de
2 anys a partir de la signatura del contracte, amb una possible pròrroga d´1 any.
Un cop finalitzat l'acte, la presidenta el dona per acabat a les 13:30 hores i signa
aquesta acta juntament amb la secretària, que en dona fe.

La secretària

La presidenta

Els vocals

