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Exp.: 2019043373 - C. 06.115.002

José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona,
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CERTIFICO
Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària del dia 5 de desembre de 2019,
i a resultes de l'aprovació de l'acta de la sessió, ha aprovat per unanimitat el
següent acord:
"Per acord de Junta de Govern Local de 21 d'octubre de 2019 es va iniciar i aprovar
l'expedient de contractació del subministrament de material per la mostra floral
"Girona, Temps de Flors", es va aprovar el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques, la despesa i es va convocar la
licitació.
Atesa la gran varietat de materials necessaris per "Girona, Temps de Flors" l'objecte
del contracte s'ha dividit en els següents lots:
Lot 1 – Subministrament de flor tallada, planta, material de floristeria i material de
jardineria
Lot 2 – Subministrament de gespa
Lot 3 – Subministrament de material de fusteria
Lot 4 – Subministrament de material d'oficina
Lot 5 – Subministrament de material de reprografia
Lot 6 – Subministrament de material de drogueria i pintura
Lot 7 – Subministrament de material de serralleria
Lot 8 – Subministrament de material de ferreteria
Lot 9 – Subministrament de teixits
Lot 10 – Subministrament de material de decoració general
Aquest contracte està subjecte a regulació harmonitzada, atès que el seu valor
estimat supera la xifra prevista a l'article 22.1.b) de la LCSP, d'acord amb el qual
estan subjectes a regulació harmonitzada els contractes de subministraments quan
el seu valor estimat sigui igual o superior a 221.000 euros.
Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert, atenent
a diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 156 i següents de la
LCSP, i que la tramitació de l'expedient serà la ordinària, de conformitat amb els
articles 116 i següents de la llei.
El termini de presentació d'ofertes va finalitzar el 22 de novembre de 2019, haventse presentat ofertes únicament pels lots 5, 7 i 8. Concretament:
- PALAHI ARTS GRAFIQUES,SL, amb NIF B17533993, pel Lot 5
- METALCO, SA, amb NIF A08066896, pel lot 7 i 8
Atès que cap empresa ha presentat oferta pel Lot 1- subministrament de flor tallada,
planta, material floristeria i material jardineria; Lot 2 - subministrament de gespa;
Lot 3 - subministrament de material fusteria; Lot 4 - subministrament de material
d'oficina; Lot 6 - subministrament de material drogueria i pintura; Lot 9 subministrament de teixits i Lot 10 - subministrament material de decoració general,
no s'ha presentat cap oferta, tal i com es deriva de l'acta de la Mesa d'obertura del
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sobre 1 celebrada amb data 27 de novembre de 2019.
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De conformitat amb l'article 150.3 de la LCSP que estableix que no es podrà
declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui
d'acord amb els criteris que figuren en el plec.
Atès que del mateix article es desprén que quan no existeixi oferta o proposició es
podrà declarar deserta una licitació.
D'acord amb l'article 63 de la LCSP.
Primer.- DECLARAR DESERTA la licitació per a la contractació del subministrament
de material per la mostra floral "Girona, Temps de Flors" pel que fa al Lot 1subministrament de flor tallada, planta, material floristeria i material jardineria; Lot 2
- subministrament de gespa; Lot 3 - subministrament de material fusteria; Lot 4 subministrament de material d'oficina; Lot 6 - subministrament de material drogueria
i pintura; Lot 9 - subministrament de teixits i Lot 10 - subministrament material de
decoració general, no s'ha presentat cap oferta.
Segon.- PUBLICAR la resolució al perfil del contractant de l'Ajuntament de Girona."
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i
amb el vistiplau l'alcaldessa presidenta.
Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a signatura en data 5 de desembre de 2019

