L’òrgan de contractació de GESTIÓ D’APARCAMENTS VILADECANS, S.L. en data
22.05.2012 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 no complir amb el Plec
de clàusules administratives i tècniques particulars, al següent licitador:
Licitador Núm. 5:
Data presentació: 17 d’abril de 2012
Registre Entrada: VIPARQ 204/12
HASSAN ESSAHRAOUY (DESGUACES H.A.)
Segon.- RATIFICAR la valoració que es determina a la proposta d’adjudicació de la
mesa de contractació de data 21 de maig de 2012 constituïda a tal efecte, en
virtut de la qual l’empresa FRAGNOR, S.L., ha estat la que obtingut més
puntuació en la suma dels criteris avaluables sotmesos a judici de valor i
criteris d’aplicació automàtica, amb un total de 97,50 punts, amb una oferta
econòmica per import de CENT SETANTA-UN EUROS (171,00 €), (IVA
exclòs), per a la retirada i desballestament de turismes, camions, furgonetes,
camions i altres vehicles de quatre rodes; i per un import de VINT EUROS
(20,00 €), (IVA exclòs), per a la retirada i desballestament de motocicletes,
ciclomotors i tricicles.
La valoració total del Licitador núm. 2 és la següent:
Nom empresa: FRAGNOR, S.L.
Puntuació obtinguda criteris avaluables en judici de valor (B): 9,00 punts
Puntuació obtinguda criteris aplicació automàtica (sobre C): 88,50 punts
Puntuació total ( sobre B + sobre C ): 97,50 punts

CRITERIS OBJECTIUS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA
a) Preu ofertat per a la retirada i desballestament de turismes, camions,
furgonetes, camions i altres vehicles de quatre rodes ... fins a 70 punts
Tenint en compte el que es determina en el Plec aprovat respecte a aquest criteri
de valoració: L’oferta econòmica amb el diferencial més elevat tindrà una puntuació
de 70 punts. La puntuació de la resta de les ofertes que no s’hagin declarat com
desproporcionades o temeràries rebran una puntuació inversament proporcional a
la de l’oferta més avantatjosa econòmicament, d’acord amb el càlcul següent:
70 x Cànon de l’oferta que es puntua
Cànon de l’oferta més avantatjosa
La proposta econòmica ofertada per “FRAGNOR, S.L.”, per a la retirada i
desballestament de turismes, camions, furgonetes, camions i altres vehicles de
quatre rodes per un import de CENT SETANTA-UN EUROS (171,00 €), (IVA

exclòs), s’ajusta al Plec aprovat, pel que es proposa la valoració total de 70,00
punts.
b) Preu ofertat per a la retirada i desballestament de motocicletes, ciclomotors
i tricicles .................................................... fins a 20 punts
Tenint en compte el que es determina en el Plec aprovat respecte a aquest criteri
de valoració: L’oferta econòmica amb el diferencial més elevat tindrà una puntuació
de 20 punts. La puntuació de la resta de les ofertes que no s’hagin declarat com
desproporcionades o temeràries rebran una puntuació inversament proporcional a
la de l’oferta més avantatjosa econòmicament, d’acord amb el càlcul següent:
20 x Cànon de l’oferta que es puntua
Cànon de l’oferta més avantatjosa
La proposta econòmica ofertada per “FRAGNOR, S.L.”, per a la retirada i
desballestament de motocicletes, ciclomotors i tricicles per un import de VINT
EUROS (20,00 €), (IVA exclòs), s’ajusta al Plec aprovat, pel que es proposa la
valoració total de 18,50 punts.
La proposta de valoració final que es fa com a resultat de la suma de tots els
apartats anteriors és de 90,00 punts sobre 88,50.
CRITERIS AVALUABLES FONAMENTATS EN JUDICIS DE VALOR:
c) Memòria d’execució del servei .................................. fins a 10 punts
Tenint en compte el que es determina en el Plec aprovat respecte a aquest
criteri de valoració, la memòria d’execució dels servei es valorarà atenent a la
superfície i característiques del terreny o solar on el licitador efectuarà
l’emmagatzematge dels vehicles a desballestar, així com els mitjans i
equipament que adscriurà per a la prestació del servei de desballestament per
garantir un menor impacte al medi ambient. Es valorarà també la relació de
vehicles i grues que posi a disposició del servei l’adjudicatari per a la prestació
del servei, així com la seva antiguitat i característiques, i altres millores que
s’ofertin pel licitadors en ordre a millorar l’eficàcia i eficiència del servei, aportant
mitjans de comunicació directe amb VIPARQ, sistemes per efectuar fotografies o
reproduccions digitals dels vehicles amb antelació a la retirada dels vehicles, o
qualsevol altra millora en benefici del medi ambient.
Atès que l’empresa “FRAGNOR, S.L.”, té destinat a l’activitat de desballestament
de vehicles 40.000 m2 dels quals en disposa 7.000 m2 només per
emmagatzematge de vehicles, amb una capacitat de 700 vehicles, i una
capacitat anual de desballestar 4.150 vehicles.
Tenen una flota de dues grues pròpies per a transportar un vehicle, una grua
subcontractada per a transportar tres vehicles, una grua subcontractada per a
transportar cinc vehicles, tres grues subcontractades per a transportar camions i
autocars, i dues tractores subcontractades de 4x2.

Presenten una descripció acurada de l’emmagatzematge dels vehicles i del
procés de descontaminació i desballestament dels vehicles, de la seva
fragmentació així com la recuperació dels metalls i la seva valorització.
Presenten uns equips de tractament d’aigües, olis, hidrocarburs, bateries, filtres,
líquids anticongelants, i una descripció detallada del seu destí i com es reciclen.
Es proposa la valoració total d’aquest apartat amb 9,00 punts.
La valoració total del Licitador núm. 2 és de 97,50 punts

•

Tercer.- ADJUDICAR la contractació per procediment obert i tràmit ordinari, el servei
de recollida i desballestament els vehicles declarats abandonats per la Policia
Local i que restin emmagatzemats al Dipòsit Municipal de Vehicles, per
procedir a la seva descontaminació i reciclatge, posterior destrucció, i
lliurament del certificat de destrucció, a favor de l’empresa FRAGNOR, S.L.,
amb subjecció al Plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques, i a la proposta tècnica i econòmica presentada per
l’esmentat licitador, per un import de CENT SETANTA-UN EUROS (171,00
€), (IVA exclòs), per a la retirada i desballestament de turismes, camions,
furgonetes, camions i altres vehicles de quatre rodes; i per un import de VINT
EUROS (20,00 €), (IVA exclòs), per a la retirada i desballestament de
motocicletes, ciclomotors i tricicles.
Atès que ha estat l’oferta que ha obtingut més puntuació amb un total de
97,50 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 aportant:
a)
Últim rebut de l'impost sobre Activitats Econòmiques, quant el
Licitador exerceixi activitats subjectes a l’esmentat impost.
b)
Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, acreditant que
l'empresa es troba al corrent d'obligacions tributàries i la
inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l'Estat.
(aquest certificat haurà d’estar datat dins els sis (6) mesos
anteriors al termini de finalització per a la presentació d’ofertes
al present procediment obert)
c)
Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al
corrent en el compliment de les obligacions amb la Seguretat
Social. (aquest certificat haurà d’estar datat dins els 6 mesos
anteriors al termini de finalització per a la presentació d’ofertes
al present procediment obert)
d)
Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Viladecans
acreditatiu de la inexistència de deutes amb la citada
Corporació. ( aquest certificat haurà d’estar datat dins els 6
mesos anteriors al termini de finalització per a la presentació
d’ofertes al present procediment obert)

•

•
•

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 expressats
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 29 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.

