
 

 
 
L’òrgan de contractació de GESTIÓ D’APARCAMENTS VILADECANS, S.L. en data 
07.05.2012 ha adoptat la següent resolució: 
 
Primer.- RATIFICAR l’acord adoptat per la mesa de contractació en sessió de en data 

2 de maig de 2012 i EXCLOURE definitivament, per haver presentat la seva 
oferta fora de termini, al següent licitador:  

 
Licitador Núm. 2:   
Data presentació: 17 d’abril de 2012 
Registre Entrada: VIPARQ 203/12 
DESGUACES H.A. 

 
 

Segon.- RATIFICAR  la valoració que es determina a la proposta d’adjudicació de la 
 Mesa de data 2 de maig de 2012 que consta a l’expedient; en virtut de la 
 qual l’empresa GRUAS GARCÍA OLIVARES, S.L. ha estat la que ha obtingut 
 més puntuació en la suma dels criteris avaluables sotmesos a judici de valor i 
 criteris d’aplicació automàtica, amb un total de 100,00 punts, d’acord amb el 
 detall que s’adjunta: 
 

 
Nom empresa: GRUAS GARCÍA OLIVARES, S.L. 
Puntuació obtinguda criteris avaluables en judici de valor (B): 10,00 punts 
Puntuació obtinguda criteris aplicació automàtica (sobre C): 90,00 punts 
Puntuació total ( sobre B + sobre C ): 100,00 punts 
 

 
 
CRITERIS OBJECTIUS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA 
 
La proposta econòmica ofertada  per l’empresa GRUAS GARCÍA OLIVARES, 
S.L., amb una baixa per import del 2,00 %, s’ajusta al Plec aprovat, pel que es 
proposa la valoració total de 100,00 punts 
 
La proposta de temps ofertada per l’empresa GRUAS GARCÍA OLIVARES, S.L., 
amb temps de resposta de 30 minuts, s’ajusta al Plec aprovat;, pel que es 
proposa la valoració total de 20,00 punts. 

 
 

CRITERIS  AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR: 
 

c) Oferta de vehicles  
 
Tenint en compte el que es determina en el Plec aprovat respecte a aquest 
criteri de valoració, el criteri i puntuació a seguir en l’oferta de vehicles serà 
directament proporcional entre les diferents ofertes, obtenint 10 punts l’oferta 
que aporti un major número de vehicles, ja sigui per estar en disposició directa 
del licitador com per aportar cartes de compromís de col·laboració amb altres 
empreses amb igual o superior experiència al sector. 
 
Atès que l’empresa GRUAS GARCIA OLIVARES, S.L. proposa una grua de 15 
tones, una grua de 3,5 tones, dues grues de 2,5 tones i una de 2 tones, ajustant-



 

se al Plec aprovat i satisfent les necessitats de VIPARQ, es proposa la valoració 
total d’aquest apartat amb 10  punts 

 
 
Tercer.- ADJUDICAR la contractació del procediment obert no subjecte a regulació 

harmonitzada per a la prestació del servei de grues complementaries pels 
serveis requerits de retirada de vehicles per part de la policia local i posterior 
entrega al dipòsit municipal de vehicles a favor de l’empresa GRUAS 
GARCIA OLIVARES, S.L., amb subjecció al Plec de clàusules 
administratives particulars, i a l’oferta presentada pel licitador, per un import 
corresponent a una baixa del 2,00 % respecte la relació de preus unitaris. 

 
  Atès que ha estat l’oferta que ha obtingut més puntuació amb un total de 

100,00 punts.  
  
 
Quart.- REQUERIR A L’ADJUDICATARI, per tal que amb anterioritat o 

simultàniament a la formalització del contracte;  presenti a VIPARQ la 
següent documentació: 

 

• La documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les 
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

• Qualssevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar 
(constitució de la unió temporal d’empreses, inscripció en el registre, 
etc...). 

• L’efectiva disposició dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’art. 64.2 TRLCSP. 

• El document o documents probatoris per acreditar que l’adjudicatari 
disposa de l’assegurança de responsabilitat civil en els termes expresats 
al plec de clàusules administratives particulars. 

 
 
Cinquè.- POSAR DE MANIFEST QUE L’ADJUDICACIÓ es perfeccionarà amb la 

formalització i signatura del contracte corresponent 
 
 
Sisè.-  CITAR a l’empresa adjudicatària perquè el dia i l’hora que se li indicarà a 

partir del 10 de maig de 2012, concorri a formalitzar el contracte 
corresponent. 

 
 
Setè.- COMUNICAR ELS PRESENTS ACORDS ALS LICITADORS I ALS 

INTERESSATS, publicar l’adjudicació d’aquesta licitació al diari corresponent 
i al perfil del contractant.  

 


