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JQ/aca

Informe
Adreçat a:

Mesa de Contractació

Emès per:

Josep Quer i Carbonell, cap de l’Àrea de Promoció Econòmica.

Relatiu a:

Valoració de les ofertes presentades en els Lots 5, 7 i 8 (Sobre 2) de la
licitació convocada per adjudicar el contracte de Subministrament de
material per “Girona, Temps de Flors”


Antecedents, fets i consideracions:
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 8 d’octubre de 2019, es va iniciar
i aprovar l’expedient de contractació administrativa pel subministrament de material per
a la mostra floral “Girona, Temps de Flors”, es va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques i la despesa i es va
convocar la licitació.
En data 22 de novembre de 2019 va finalitzar el termini de presentació de proposicions,
havent-se presentat les següents ofertes:
Lot 5.- Subministrament de material de reprografia:
Oferta presentada per l’empresa “Palahí Arts Gràfiques, SL”, amb CIF. B17533993.
Lot 7.- Subministrament de material de serralleria:
Oferta presentada per l’empresa “Metalco, SA”, amb NIF. A08066896
Lot 8.- Subministrament de material de ferreteria:
Oferta presentada per l’empresa “Metalco, SA”, amb NIF. A08066896.
Analitzada les ofertes presentades per les empreses “Palahí Arts Gràfiques, SL” i
“Metalco, SA”, i vist l’annex II del PPT, s’ha observat el següent:
Anàlisi de les ofertes:
Lot 5.- Subministrament de material de reprografia:
Oferta presentada per l’empresa “Palahí Arts Gràfiques, SL”, amb CIF. B17533993.
a) No s’ha omplert la part de la columna G (Descompte aplicat sobre el preu de
venda al públic) corresponent als materials tipus F.
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b) 13 dels 14 preus tipus D ofertats s’han expressat amb tres decimals i no amb dos
tal com estableix en el PCAP.
Lot 7.- Subministrament de material de serralleria:
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Oferta presentada per l’empresa “Metalco, SA”, amb NIF. A08066896
a) No s’ha omplert la columna E (Descripció del material ofert)
b) No s’ha omplert la part de la columna G (Descompte aplicat sobre el preu de
venda al públic) corresponent als materials tipus F.
c) 62 dels 72 preus unitaris tipus D ofertats s’han expressat amb tres decimals i no
amb dos tal com s’estableix en el PCAP.

Lot 8.- Subministrament de material de ferreteria:
Oferta presentada per l’empresa “Metalco, SA”, amb NIF. A08066896.
a) No s’ha omplert la columna E (Descripció del material ofert)
b) No s’ha omplert la part de la columna G (Descompte aplicat sobre el preu de
venda al públic) corresponent als materials tipus F.
c) 6 dels 488 preus unitaris tipus D ofertats que figuren a la columna H (preu de
venda al públic amb descompte) superen el preu unitari establert a la columna
D.
D’acord amb l’apartat 18 de l’annex I del Plec de Clàusules Administratives Particulars
(PCAP) “Cadascun dels preus unitaris fixats a l’annex I del PPT (llista de materials),
constitueixen els imports màxims per sobre dels quals els licitadors no poden ofertar.” i
si es superen seran exclosos de la licitació.
De conformitat amb l’apartat 21 de l’annex I del PCAP en el que s’estableix que el
licitador haurà de presentar l’annex II, havent omplert les columnes: E, F i G (...) i que
tots els preus ofertats s’expressaran amb dos decimals.
D’acord amb el previst en el Plec i a l’article 84 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel
que s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, les empreses “Palahí Arts Gràfiques, SL” i “Metalco, SA”, quedarien excloses
de la licitació.
ES PROPOSA:
REBUTJAR les ofertes presentades per les empreses “Palahí Arts Gràfiques, SL” i
“Metalco, SA”, d’acord amb els fets i fonaments exposats.

APROVAT

