MESA DE CONTRACTACIÓ DE: SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA
Procediment: OBERT
Dia: 15-12-2016
Hora: 9.30 h a 10.10 h
Assistents:
Miquel Cabot. Regidora Contractació
Felip Ramis. TAG Contractació
Bernat Martorell. Interventor
Paula Baltasar. Secretària
Humberto López. Regidor
Victoria Amer. ADL
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Hi assisteixen els representants dels següents licitadors:
× Fundació per a la formació i la recerca (FFR)
× Gest Ambiental.
Pressupost base de licitació: 59.674,85 € IVA inclòs
Una vegada iniciada la reunió de la mesa, i en acte públic, s’ha procedit a la lectura de
l’informe tècnic (incorporat a l’expedient) que valora i puntua els següents apartats inclosos
dins el sobre 4:
× Elaboració del pla de participació ciutadana.
× Millores en la prestació del servei.
Aquestes puntuacions quedaran reflectides en el requadre de puntuacions que més avall es
detallarà.
A continuació s’ha procedit a l’obertura correlativa dels sobres nº 3 (mitjans posats a
disposició de l’Ajuntament) i nº 2 (menor preu ofertat).
Revisada la documentació aportada per part dels licitadors i aplicant les respectives fórmules
del plec de presecripcions administratives al respecte, les puntuacions que la mesa ha atorgat
queden resumides en el següent requadre:
Licitador

Punts Pla de

Punts Millores

Punts Mitjans posats a

Menor

Punts

Total

Participació

Prestació

disposició Ajuntament

preu €

preu

punts

1 FFR

21

3

20

46.500,00

28,64

72.64

2 Gest Ambiental

32

8

28,50

44.386,00

30

98.50

Per tant, la mesa, acorda elevar a l’òrgan de contractació, perquè procedeixi a realitzar
l’adjudicació del CONTRACTE DE SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA a favor de l’empresa GEST AMBIENTAL, representada per la Sra. Neus Lliteras
Reche, per un període de 2 anys prorrogable per un any més a comptar des del dia següent
a la signatura del contracte per import de 44.386,00 € IVA exclòs i 53.707,06 € IVA inclòs,
ajustadament al Plec de condicions particulars i tècniques que regeixen aquesta
contractació i conforme a l’oferta econòmica presentada i que figura a l’oferta del licitador, que
s’adjunta a aquesta acta com annex, i amb les millores que figuren així mateix a la seva
oferta, que també s’adjunten com annex.
De tot l’actuat, i essent les 10,10 h, s’estén la present Acta, que signen els Senyors
assistents, amb jo la Secretària que don fe.

