Ajuntament de Mataró
INFORME
Títol: Subministrament i plantació de jardineres a la Riera i Pl. Sta. Anna
Òrgan que l'ha demanat: Servei de Compres i Contractacions
Assumpte: Adjudicació del lot 3
Exp: 13.677/2021
Antecedents
Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes pel procediment obert per al
subministrament de mobiliari i plantació de jardineres a la Riera i pl. Sta. Anna, s’informa:
Relació de fets
Tal i com especifica la clàusula primera del plec de clàusules administratives el contracte es
divideix en tres lots:




Lot 1: Subministrament de jardineres
Lot 2: Subministrament de bancs i jardineres.
Lot 3: Subministrament de terra vegetal i plantació de les jardineres

L’import total màxim fixat per a l’adjudicació del contracte és de 85.523,70 €, IVA no inclòs,
desglossats de la manera següent:
- Lot 1: 72.088,70 € IVA no inclòs (87.227,33 € IVA inclòs).
- Lot 2: 6.135,00 € IVA no inclòs (7.423,35€ IVA inclòs).
- Lot 3: 7.300 € IVA no inclòs (8.833,00 € IVA inclòs).
L’únic criteri a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor oferta és el preu.
A l’oferta econòmica més baixa s’atorgarà la màxima puntuació. Per la resta d’ofertes, la
puntuació s’obtindrà aplicant la següent fórmula:
Puntuació= (oferta econòmica més baixa/ oferta valorada)*100
Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes queden deserts els lots 1 i 2 i presenta
oferta per al lot 3 l’empresa La Cyca Projects & services. L’oferta presentada és de 8.146,85€
IVA inclòs.
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Conclusions
Per tot el que s’exposa anteriorment i d’acord amb l’oferta presentada, considero que s’hauria
de contractar el Lot 3: Subministrament de terra vegetal i plantació de les jardineres a
l’empresa La Cyca Projects & services per un import de 8.146,85€ IVA inclòs. L’inici dels
treballs de plantació estarà subjecte a l’adjudicació dels lots 1 i 2 així com del corresponent
subministrament.

Mataró, 17 de març de 2021
L’enginyera tècnica
Del Servei d’Espais Públics

Anna Guitart Jiménez

CSV (Codi de verificació
Segura)
Normativa
Signat per
URL de verificació

IV7HYPLSLFO7JHVKVXYVG3XRMQ

Data i hora

26/03/2021 11:06:43

Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord amb la llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura
electrònica
ANNA GUITART JIMÉNEZ (TÈCNIC/A MITJÀ/NA SECCIÓ JARDINERIA)
https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV7HYPLSLFO7JHVKVXYVG3XRMQ

Pàgina

2/2

