MESA
DE
CONTRACTACIÓ
DE:
CONTRACTE
ADMINISTRATIU
MIXT
DE
SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER, I EL MANTENIMENT D’IL·LUMINACIÓ I
ORNAMENTACIÓ NADALENCA PER A LES FESTES DE NADAL
Procediment: OBERT
Dia: 24-10-2017
Hora: 9,26 h a 9,40 h
Assistents:
President:
Miquel Cabot, Regidor Contractació
Secretària:
Paula Baltasar, Secretària de l’Ajuntament de Marratxí
Vocals:
Bernat Martorell - Interventor
Rafel Colom – Oficial electricista
Felip Ramis – TAG de contractació
Assessor:
Andrés Caparrós – Coordinador àrees municipals
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Licitadors:
1.- Ximenez Catalunya SLU
Hi assisteixen representants dels següents licitadors:
1.- Ximenez Catalunya SLU
Pressupost base de licitació: 27.019,07 € IVA exclòs (per anualitat).
La mesa procedeix a l’obertura del sobre nº 1 comprovant que la documentació aportada és
correcte.
A continuació s’obri el sobre nº 3 i es procedeix a la valoració de cada un dels criteris continguts
en el mateix. Es deixa constància del resultat a la taula que consta més avall. Es recorda que les
proposicions tècniques contingudes en el present sobre són:
⋅ Aportació de lluminàries addicionals
⋅ Resposta en el servei
⋅ Reducció en el termini de lliurament de lluminàries
Per acabar s’obri el sobre nº 2. Igualment es constata la puntuació obtinguda a la següent taula el
que pertoca.
Licitador:
Decl

Lluminàries

Resposta servei

Reducció lliurament

Oferta econòmica

Total

jurada

addicionals

10%

10 %

60 %

punts

20 %
Reducció
Sí

20

20

resposta
entre 4 i 5 h

8

Reducció
en 8 dies

8

25.196,20

60

96

Per tant, la mesa, un cop realitzades les valoracions oportunes acorda elevar a l’òrgan de
contractació, perquè procedeixi a realitzar l’adjudicació del SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE
LLOGUER, I EL MANTENIMENT D’IL·LUMINACIÓ I ORNAMENTACIÓ NADALENCA PER A LES
FESTES DE NADAL a favor de l’empresa Ximenez Catalunya SLU, representada pel Sr. Vicente
Caniego García, per un període de 2 anys prorrogable per 1 any, més 1 altra any ( 2+1+1) i per un
import anual de 25.196,20 € IVA exclòs i de 30.487,40 € IVA inclòs, a comptar des del dia
següent a la signatura del contracte, 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.
I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la reunió de la que s’estén la present acta, que com
a Secretària don fe.

