Granollers Mercat
c/de les Tres Torres, 18-20 - 08401 Granollers Tel. 93 861 13 90 Fax:93 879 22 92 email: gram@ajuntament.granollers.cat
Ref.: DMarquez/ 16051

José Cañas Caballero, secretari per delegació,
CERTIFICO: Que en data 20 d' abril de 2016, el director general, Jordi Táboas Suárez ha dictat la
Resolució núm . 52 / 2016 següent :
" Identificació de l 'expedient
Expedient 19/2016 relatiu a adjudicar el contracte privat pel servei de lloguer de tanques, lavabos
portàtils i d'un carretó elevador al recinte firal, amb motiu de la Fira de l’Ascensió 2016, per un període
de 12 mesos, prorrogable en 12 mesos més,
Fets :
1. Mitjançant resolució número 40/
40/2016 de Director de Granollers Mercat, de data 24 de març de
2016, es va iniciar l'expedient licitatori, per autoritzar la despesa i aprovar els plecs de clàusules
2016
administratives i prescripcions tècniques particulars per a la contractació del servei de lloguer de
tanques , lavabos portàtils i d'
d'un carretó elevador al recinte firal,
firal, amb motiu de la Fira de l'Ascensió
2016 i 2017, mitjançant procediment negociat, amb publicitat i tramitació ordinària, amb un pressupost
màxim de 4.300,
300 ,00 euros,
euros , més el 21%
21% d'IVA.
IVA.
2. En data 30 de març de 2016,
2016 es convida, mitjançant correu electrònic, a les empreses
TRANSVALLAS MONTMELÓ,
MONTMELÓ, SL,
SL, TRANSVALLAS ZAMORA,
ZAMORA, SL i Mª CARMEN PEREZ REMESAL
(NOSOLOVALLAS ), a presentar proposicions i es fixa el termini de presentació per al dia 8 d'abril de
2016. En el mateix correu es facilita l'enllaç al perfil del contractant del web de Granollers Mercat, on
consultar el plec de prescripcions tècniques i administratives.
administratives. TRANSVALLAS MONTMELÓ,
MONTMELÓ, SL i
TRANSVALLAS ZAMORA,
ZAMORA, SL,
SL, no presenten proposta. Mª CARMEN PEREZ REMESAL
(NOSOLOVALLAS ), la presenta en data 7 d'abril de 2016.
3. Mª CARMEN PEREZ REMESAL (NOSOLOVALLAS ), acredita la seva capacitat d'obrar, la
solvència tècnica i econòmica d'acord amb el que disposa la clàusula III.1 del Plec de Clàusules
Administratives del contracte.
4. Desprès de la corresponent obertura del sobre número 2 (relatiu als criteris que depenen d'
d'un
judici de valor i l'l'oferta econòmica avaluable mitjançant fórmula matemàtica),
matemàtica el coordinador tècnic
de Granollers Mercat, ha emès l'informe tècnic de data 13 d'abril de 2016,
2016 en el qual proposa com a
oferta econòmicament més avantatjosa la presentada per l'empresa, Mª CARMEN PEREZ REMESAL
(NOSOLOVALLAS ), amb NIF 52144423 L, per un import màxim de 4.300,
300 ,00 euros,
euros més 903,
903 ,00 euros
en concepte d'IVA (21%)
21%),
%) el que no representa rebaixa respecte al pressupost de licitació, d'acord
amb la següent puntuació:

A.- Criteris que depenen d 'un judici de valor : Fins a 40 punts
A.1.- Planificació , recursos i personal . Millores en la proposta de servei : Fins a 40 punts.

A.1.1.- Concreció i claredat en la programació del muntatge . (Fins
( Fins a 10 punts)
punts )

Planificació, recursos i personal
Programació muntatge

PLICA 1
NOSOLOVALLAS
6

A.1.2.- Concreció i claredat en la programació del desmuntatge . (Fins
( Fins a 10 punts)
punts )

Planificació, recursos i personal
Programació desmuntatge

PLICA 1
NOSOLOVALLAS
5

A.1.3.- Recursos materials i humans per al muntatge i desmuntatge . (Fins
( Fins a 10 punts)
punts )

Planificació, recursos i personal
Recursos materials i humans

PLICA 1
NOSOLOVALLAS
5

A.1.4.- Millores presentades en el servei.
servei. Explicació i execució de les accions que millorin la
prestació del servei contractat . (Fins a 10 punts)
punts )

Planificació, recursos i personal
Millores presentades

PLICA 1
NOSOLOVALLAS
6

Un cop valorats els criteris de l'apartat A que corresponen a un judici de valor el detall de la
puntuació és el que segueix:

Planificació, recursos i personal
Programació muntatge
Programació desmuntatge
Recursos materials i humans
Millores presentades
TOTAL

PUNTS MÀX.
10
10
10
10
40

PLICA 1
NOSOLOVALLAS
6
5
5
6
22

B.- Criteris avaluables de forma automàtica : Fins a 60 punts
B.1 – Proposta econòmica : Fins a 60 punts.
Un cop realitzada la valoració d'acord amb la fórmula expressada a les bases, la puntuació total
queda de la següent manera:

Proposta econòmica
Proposta econòmica

PLICA 1
NOSOLOVALLAS
60

El resultat final del procés de valoració de les propostes tècniques i econòmiques sobre un màxim
de 100 punts és el següent:

PLICA 1
PUNTS MÀX. NOSOLOVALLAS
Planificació, recursos i personal
Programació muntatge
Programació desmuntatge
Recursos materials i humans
Millores presentades
Proposta econòmica
Proposta econòmica
TOTAL

10
10
10
10

6
5
5
6

60
100

60
82

5. Un cop feta la valoració, és sol·licita a l’empresa Mª CARMEN PEREZ REMESAL
(NOSOLOVALLAS ), en data 14 d'abril de 2016, què presenti els documents probatoris per a poder
adjudicar el contracte, establerts en el punt IV dels plecs de clàusules administraves particulars .
6. Mª CARMEN PEREZ REMESAL (NOSOLOVALLAS ), presenta en data 19 d'abril de 2016,
2016 la
documentació sol·licitada prèvia a l’adjudicació definitiva del contracte , la qual és correcte.
7. Atès que s'acredita documentalment a l'expedient que el desenvolupament del procediment de
licitació s'ha realitzat d'acord amb el que disposen els Plecs de Clàusules Administratives i
Particulars aprovats per a aquest contracte.
8. Atès que existeix previsió per a la despesa derivada d'aquest contracte al centre de cost
004.
004 .ASCENS,
ASCENS del Pressupost de Granollers Mercat de 2016.
Fonaments de dret :
Article 84.2 i) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya sobre la competència local en la promoció
d'activitats econòmiques.
Article 151 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Real Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel que fa a la classificació de les ofertes i l 'adjudicació del contracte.
Article 178 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Real Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel que fa al procediment negociat a realitzar.
Article 156 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Real Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel que fa a la formalització del contracte.
Article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, modificat per la Llei
Llei 27/2013, de 27 de desembre.
Les instruccions de contractació de Granollers Mercat .
Per tot allò exposat i en ús de les competències que m'atorguen els estatuts de l'EPE Granollers
Mercat aprovats pel ple de data 21 de desembre de 2004
Resolc :
Primer .- Adjudicar a Mª CARMEN PEREZ REMESAL (NOSOLOVALLAS ), (amb NIF 52144423 L i
adreça al C. Barcelona, 17, codi postal 08160 de Montmeló), el contracte privat pel servei de lloguer
de tanques,
tanques, lavabos portàtils i d'
d'un carretó elevador al recinte firal,
firal, amb motiu de la Fira de
l’Ascensió 2016,
2016 per un període de 12 mesos,
mesos , prorrogable en 12 mesos més,
més i un import màxim de
4.300,
300 ,00 euros,
euros més 903,
903 ,00 euros en concepte del 21%
21% d'IVA,
IVA el que fa un total de 5.203,
203 ,00 euros
IVA inclòs,
inclòs, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats i amb les millores ofertades i la
documentació aportada.

Segon.Segon Formalitzar el contracte mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils
a comptar des del següent a la data d'aquesta notificació.
Tercer .- Registrar el contracte, objecte d'aquesta contractació, en el Llibre de Registre de Contractes
de l'Ajuntament de Granollers.
Quart.Quart .- Notificar l’acord a Mª CARMEN PEREZ REMESAL .
Cinquè .- Publicar l'acord d'adjudicació i formalització de contracte mitjançant anunci en el perfil del
www.
contractant del web de l'entitat (www
www .canmuntanyola .cat),
cat d'acord al que estableixen els articles 151 i
154 del TRLCSP.
Sisè.Sisè .- Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa, es podrà interposar,
amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a
comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació. Alternativament, s'hi podrà interposar
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de
Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció d'aquesta
notificació.
Si opteu per la interposició del recurs de reposició en via administrativa, transcorregut un mes des de
la seva interposició sense que hagi estat resolt, s'entendrà desestimat per silenci administratiu i a
partir de l'endemà podrà ésser interposat recurs contenciós administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la província de Barcelona en el termini de sis mesos .
No obstant això, podreu exercitar qualsevol altra acció si ho considereu convenient ."
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat.
Granollers, 28 d' octubre de 2016

Vist i plau,
El director general,
Jordi Táboas Suárez

