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_- Mesa contractació — Contracte servei de
N.l. _ 11439/18 Destlnatarl: grues, 1 immobilitzaao, desplaçament,

“retirada i gestió dipòsit vehicles a
requeriment de la Policia Local.

En data 5 dejuny de 2018, es reuneix la comissió de valoració designada per
iniciar el procediment de valoració de les ofertes presentades al contracte de
SERVEI DE GRUES, IMMOBILITZACIÓ, DESPLACAMENT, RETIRADA l GESTIÓ DE
DIPOSIT DE VEHICLES A REQUERIMENT DE LA POLICIA LOCAL. Els integrants
dela comissió de valoració són el cap de policia, sr. Josep Palouzié Vizcaya, el
major sr. JoséAntonio Bravo López i el major sr. Juan Tomás Brull Mayol.

Atès que en acte intern, la Mesa de Contractació de dia 16 d’abril de 2018,ja
va proposar a la Junta de Govern l’exclusió de l’empresa licitadora Dornier
SA., es procedeix a valorar les ofertes presentades pels següents licitadors:

1. SETEX—APARKI SA
2. ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SAU

De conformitatamb l'apartat A) del quadre de criteris d’adjudicació, hi ha un
únic criteri d'adjudicació, que és l'oferta econòmica, i es valora segons la
següent fórmula:

P=M+Bole
On, P= Puntuació de l'oferta

M: Puntuació màxima
Bo: Percentatge de baixa en tant per cent de l'oferta a valorar
Bm= Percentatge de baixa en tant per cent de l’oferta més econòmica.

L’empresa SETEX—APARKI SA, presenta un percentatge de baixa global d’un
11,55%, obtenint una puntuació de 100 punts.

L’empresa ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SAU, presenta un percentatge
de baixa global d’un 10,28% obtenint una puntuació de 89,004 punts.
En conseqüència, els qui subscriuen, de conformitat amb l’apartat A del
quadre de criteris d’adjudicació, proposen l’adjudicació del contracte de
SERVEI DE GRUES, IMMOBILITZACIÓ, DESPLAçAMENT,RETIRADA l GESTIÓ DE
DIPG“ T DE VEHICLES A REQUER MENT DE LA POLICIA LOCAL a lent/gres
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