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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
ESMENA DEFICIENCIES
OBERTURA SOBRE B I VALORACIO CRITERIS
PROPOSTA D’ADJUDICACIO
Denominació: RECOLLIDA SELECTIVA I GESTIÓ DE ROBA I CALÇAT USAT
MITJANÇANT CONTENIDORS. (Exp. 11/2018)
Procediment obert, tramitació ordinària, selecció de l’adjudicatari en funció d’un únic criteri
Cannon mínim de licitació: 550,00 euros anuals
Lloc: Secretaria
Data: 11 d’abril de 2018
Horari: 12:00 a 12:15 hores
Assistents:
Presidenta de la Mesa:
Isabel Febrer Gelabert
Vocals:
Isabel M. Fuster Fuster, secretària general acctal
Norberto Gonzalez Osorio, interventor municipal
Isabel Febrer Gelabert, delegada de contractació
Secretària de la Mesa:
Llucia Vallcaneras Bonet
Assisteix el Sr. Jose Maria Molina en represEntació segons manifesta d’Humana Integra Empresa de
Insercion SL
Desenvolupament de la sessió
La Secretària dona compte de la documentació presentada pel licitador Fundació Deixalles que li
havia estat requerida en esmena de deficiències, resultant:
manifesta que no té l’obligació de tenir un nombre de treballadors discapacitats igual o superior al
2% sobre el total de la plantilla i que tampoc està obligat a tenir un pla d’igualtat, la Mesa per
unanimitat acorda la seva admissió.
A continuació es procedeix a l’obertura del sobre B de les pliques admeses, que conté la proposició
econòmica i proposició tècnica dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica mitjançant
l’aplicació de fórmules, amb el següent resultat:
Criteri 1.- Per augment del cànon anual mínim de licitació, fins 15 punts
LICITADOR
FUNDACIO DEIXALLES
HUMANA INTEGRA EMPRESAS DE INSERCION SL

OFERTA
PUNTS
560,00 €
13,88
605,00 €
15,00

Criteri 2.- nombre de contenidors, superant el mínim establert al PPT (22 contenidors). A raó
de 0,50 punts per a cada contenidor. Fins un màxim de 2 punts
LICITADOR
FUNDACIO DEIXALLES
HUMANA INTEGRA EMPRESAS DE INSERCION SL

OFERTA
PUNTS
2 contenidors
1,00
4 contenidors
2,00

Criteri 3.- Ampliació de la campanya informativa a premsa escrita. S’atorgaran 0,1 punts per a
cada publicació a cada un dels mitjans locals de premsa escrita respecte al mínim exigit la qual
podrà realitzar-se a l’inici del segon any de contracte. Màxim 1 punt
LICITADOR
FUNDACIO DEIXALLES
HUMANA INTEGRA EMPRESAS DE INSERCION SL

OFERTA
PUNTS
3 campanyes
0,30
10 campanyes
1,00

RESUM PUNTUACIÓ
LICITADOR
FUNDACIO DEIXALLES
HUMANA
INTEGRA
INSERCION SL

EMPRESAS

Criteri 1 Criteri 2 Criteri 3 TOTAL
13,88
1,00
0,30
15.18
DE
15,00
2,00
1,00
18,00

La Mesa per unanimitat eleva a l’òrgan de contractació la següent
PROPOSTA:
1)

a) Classificar per ordre decreixent de puntuació a les empreses que han estat admeses a la licitació,
amb el següent resultat:
NÚM.
1
2

LICITADOR
HUMANA INTEGRA EMPRESAS DE INSERCION SL
FUNDACIO DEIXALLES

PUNTS
18,00
15,18

b) Adjudicar al licitador HUMANA INTEGRA EMPRESAS DE INSERCION SL, amb CIF
B67102400 el contracte del servei de recollida selectiva i gestió de roba i calçat usat mitjançant
contenidors, pel cànon a favor de l’Ajuntament de 605 euros anuals amb una durada d’un any i 6
mesos a comptar des del dia de la formalització del contracte, amb les següents millores ofertades i
acceptades sense cost per l’Ajuntament:
- Instal·lar 4 contenidors més que el número que s’indica en el PPT (22 contenidors), total
contenidors a instal·lar: 26
- Ampliar la campanya informativa a premsa escrita 10 campanyes més
c) Publicar aquesta resolució al perfil del contractant i notificar-la al licitador juntament amb les actes
de la Mesa de Contractació, documents que contenen la informació necessària exigida per l’article
151.4 de la TRLCSP, i que constitueixen el fonament jurídic per a la motivació d’aquest acord.
2)
a) Que l’òrgan de contractació requereixi al licitador perquè en el termini màxim de 10 dies hàbils
comptadors des del següent a aquell en què hagi rebut aquest requeriment, presenti la documentació
exigida com a requisits previs a l’adjudicació, assenyalats a la clàusula 19 del PCA de conformitat

amb l’art. 146.1 i 151.2 del TRLCSP, entre la documentació prèvia també haurà de constituir la
garantia definitiva corresponent al 5% de l’import d’adjudicació (import garantia: 45,37 euros),
establerta al plec de clàusules administratives que regeix aquesta contractació, presentant en aquest
termini, davant l’òrgan de contractació, la documentació justificativa d’haver-la constituïda.
b) Advertir que de no complimentar-se adequadament aquest requeriment en el termini assenyalat
s’entendrà que el licitador retira la seva oferta.
3) Publicar aquesta acta al perfil del contractant
La presidenta signa l’acta juntament amb la secretària que en dóna fe.
La secretària

La presidenta

Els vocals

