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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Reunits en la seu de la Mancomunitat Intermunicipal de Cardener, el dia 9 de novembre de
2018 a les 13:30 hores, es constitueix la Mesa de Contractació per a l'adjudicació del
següent contracte:

Tipus de contracte: serveis
Objecte del contracte: Millora dels vehicles Ecorail.
Procediment
sumari

de

contractació:

obert

simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV LOT 1: 45223000-6 Trabajos de construcción de estructuras- 45255400-3
Trabajos de montaje.
Codi CPV LOT 2: 45310000-3 Trabajos de instalación eléctrica.
Codi CPV LOT 3: 34430000-0 Bicicletas.
Valor estimat del contracte: 22.652,48€
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 22.652,48€ IVA%: 4.757,020€
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 27.409,50€
Durada de l'execució màxima LOTS:
LOT1: entre 20/11/2018 i 17/12/2018
LOT2: entre 13/12/2018 i 13/12/2018
LOT3: 13/11/2018

Durada màxima:
Durada màxima:
LOT1: 17/12/2018.
LOT2: 13/12/2018.
LOT3: 13/11/2018.

La composició de la taula és la següent:
President

Albert Miralda i Sellarès

Interventora de la Corporació (Vocal)

Montserrat Torra Baraldès

Secretària de la Corporació i Secretària de la
Meritxell Carrasco Garcia
Mesa (Vocal)
1. OBERTURA DE SOBRES I QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ

A continuació, es procedeix a la qualificació prèvia dels documents presentats dintre del
termini i en la forma escaient, ordenant el President l'obertura dels sobres «A»
(documentació administrativa, proposició econòmica i documentació quantificable de forma
automàtica).
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El President acorda procedir a examinar formalment la documentació presentada, donant fe
a la Secretària de la relació de documents que figuren.

La Mesa de Contractació declara admeses les següents proposicions:

LOT 1
LOT 2
LOT 3

Licitadors
Mecànica Industrial Castellgalí
S.L.
Manresana de serveis amb
bicicleta SCCL
Manresana de serveis amb
bicicleta SCCL

NIF
B-61033981
F-65626749
F-65626749

2. LLISTAT D'OFERTES
El llistat de les ofertes admeses és el següent:
LOT 1: Mecànica Industrial Castellgalí S.L.
Garantia
1 any
Preu total (IVA no inclòs)
6.134,80 euros
Preu per les vares 132,00 euros
44 Vares d’acer inoxidable de 7
IVA 27,72 euros
mil·límetres de diàmetre i 2 metres de
Total 159,72 euros
llargària per portar els tendals dels
ciclorails.

LOT 2: Manresana de serveis amb bicicleta SCCL
Garantia
2 anys
Preu total (IVA no inclòs)
13.141,68 euros

LOT 3: Manresana de serveis amb bicicleta SCCL
Garantia de les bicicletes
Preu total (IVA no inclòs)

1 any
3.376 euros
4 cadiretes infantils

3. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES
A continuació, es procedeix a l’avaluació i classificació de les ofertes amb el següent
resultat:
LOT 1: Mecànica Industrial Castellgalí S.L.
Garantia
Preu total (IVA no inclòs)

Puntuació
10 punts
0 punts
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Millora del tendal impermeable de color
verd amb impressió de logotips i imatge
gràfica visible (caldrà que aquests es
puguin identificar des de la visual d’una
persona a l’exterior del vehicle).

0 punts

44 Vares d’acer inoxidable de 7
mil·límetres de diàmetre i 2 metres de
llargària per portar els tendals dels
ciclorails.

15 punts

Cadira accessòria ciclorail
TOTAL

0 punts
25 PUNTS

LOT 2: Manresana de serveis amb bicicleta SCCL
Puntuació
Increment de la potència nominal del
motor conjunt ciclorail + remolc exigida en
el projecte de millora dels vehicles Ecorail.
Garantia
Increment de l’Autonomia de la bateria del
conjunt ciclorail + remolc exigida en el
projecte de millora dels vehicles Ecorail.
Parell motor (newtons *m)
Increment temps de la vida útil de la
bateria del conjunt ciclorail + remolc
exigida en el projecte millora dels vehicles
Ecorail.
Preu total (IVA no inclòs)
Aportació d’una segona unitat de bateria
igual a l’exigida en el projecte.
TOTAL

0 punts
0 punts
0 punts
0 punts
0 punts
0 punts
0 punts
0 PUNTS

LOT 3: Manresana de serveis amb bicicleta SCCL

22 cistelles per bicicleta metàl·liques color
negre
Garantia de les bicicletes
22 suports bidonet alumini per portar
ampolla aigua a la bicicleta.
22 suports telèfon mòbil color negre
5 Paquets protector higiènic casc
4 cadiretes infantils
TOTAL

Puntuació
0 punts
0 punts
0 punts
0 punts
0 punts
0 punts
0 PUNTS

4. PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ

En conseqüència, la Mesa proposa a l'òrgan de contractació l'adjudicació als següents
licitadors:
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LICITADOR LOT 1
Mecànica Industrial Castellgalí S.L.

PUNTUACIÓ
25 punts

LICITADOR LOT 2

PUNTUACIÓ

Manresana de serveis amb bicicleta SCCL

0 punts

LICITADOR LOT 3

PUNTUACIÓ

Manresana de serveis amb bicicleta SCCL

0 punts

5. REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS I D'EMPRESES CLASSIFICADES

La taula procedeix a la comprovació en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses
Classificades que les empreses proposades com a adjudicatàries estan degudament
constituïdes, els signants de les proposicions tenen poder bastant per formular l'oferta,
ostenten la solvència econòmica, financera i tècnica o, si escau la classificació corresponent
i no estan incurses en cap prohibició per contractar.
Un cop realitzada la comprovació, es constata que no estan inscrites i s’acorda el
requeriment de la documentació acreditativa de la capacitat d’obrar.

El President dóna per acabada la reunió a les 14:00 hores. I perquè quedi constància del
tractat, jo, la Secretària, redacto Acta que sotmeto a la signatura del President i Vocals.

