Cunit, 8 de maig de 2017
A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Cunit, i de conformitat amb la clàusula 3.4 del
Plec de Clàusules Administratives particulars que ha de regir el contracte pel
subministrament, en la modalitat d’arrendament, d’un vehicle amb destí a la brigada
municipal, aprovat per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 28 de
març de 2017, es constitueix la Mesa de Contractació a les 13:30 hores, integrada
per la Sra. MONTSERRAT CARRERAS GARCÍA, Alcaldessa-Presidenta de la
Corporació, com a Presidenta, pels vocals Srs. PEDRO RUIZ MONJE, representant
del Grup Municipal de CIU, XAVIER SALVADÓ USACH, representant del Grup
Municipal GUANYEM, REYES BARBERO MONTENEGRO representant del grup
municipal socialista, GUIFRÉ COLET I CREUS, Arquitecte Tècnic municipal, JORDI
GASULLA SABATÉ Secretari de la Corporació, JAVIER REQUEJO GARCIA, en
Interventor municipal i la Sra. AÏDA ANDRÉS I CASAS Funcionària de la Corporació
Municipal, com a Secretaria de la Mesa de Contractació, que dona fe de l’acte.
La Presidenta ordena l’obertura del sobre B presentat per l’empresa licitadora,
certificant la Secretaria la relació de documents que contenen:
PROPOSTA NÚM. 1.- Correspon a CRONORENT, S.L., qui aporta la següent
documentació:
1.-.Proposta econòmica................................................................................... (21.384 €)
2.- Proposta de reducció de termini.........................................no proposen cap millora
3.- Proposta de reducció de l’import de liquidació del quilometratge per excés
0,0231€/Km i per defecte 0,0119 €/Km.
4.- Característiques tècniques del vehicle ofertat
Seguidament, els membres de la mesa de contractació procedeixen a valorar les
ofertes presentades per les empreses licitadores, i que no han estat rebutjades,
d’acord amb els criteris de valoració automàtica establerts a la clàusula 3.6 del plec de
clàusules administratives particulars, resultant la següent puntuació:
1.- CRONORENT, SL

80 punts

a) reducció de l’import del pressupost de licitació: 60 punts
b) Reducció del termini de lliurament del vehicle: 0 punts
c) Reducció de l’import de preu liquidació quilometratge per excés: 20 punts
En conseqüència, la puntuació final obtinguda per l’empresa licitadora és de 80 punts
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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PEL
SUBMINISTRAMENT, EN LA MODALITAT D’ARRENDAMENT, D’UN VEHICLE AMB
DESTÍ A LA BRIGADA MUNICIPAL – SOBRE B -

Atès que el sobre B conté la descripció del vehicle ofertat i les característiques
tècniques, la mesa acorda sol·licitar a l’Arquitecte tècnic que emeti informe sobre
l’adequació de les característiques del vehicle ofertat a les característiques del plec de
prescripcions tècniques.
A la vista de les puntuacions obtingudes per les empreses licitadores, els membres de
la mesa de contractació acorden proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del
contracte pel subministrament, en la modalitat d’arrendament, d’un vehicle amb destí a
la brigada municipal d’acord amb la següent classificació:
1.- CRONORENT, SL
Seguidament i essent les 12 hores 30 minuts, la Presidenta dona per acabada la
reunió.
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I perquè quedi constància del tractat, redacto la present acta que Jo, la Secretaria
sotmeto a la signatura de la Presidenta i Vocals presents; DONO FE.

