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Exp.: 2019034010 - C. 10.010.002

José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona,
CERTIFICO
L'Alcaldia Presidència d'aquest Ajuntament amb data de 12 de desembre de 2019
ha dictat la següent resolució
"En data 12 de novembre de 2019 es va aprovar per Decret d'Alcaldia núm.
2019023425 iniciar i aprovar l'expedient per a la contractació del subministrament de
sorra i sauló per a les escoles públiques d'educació infantil i primària i les escoles
bressol municipals, es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars (
PCAP) i el Plec de Prescripcions Tècniques (PTT), la despesa i es va convocar la
licitació.
El procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és obert, simplificat
abreujat, en virtut dels articles 131.I 159.6 de la LCSP.
El termini de presentació d'ofertes finalitzava el dia 28 de novembre de 2019 i s'han
presentat a la licitació dues empreses: TRANSPORTS MATEU SL amb NIF
B17055971 i TRANSPORTS REIXACH SA amb NIF A17032137
L'empresa TRANSPORST MATEU SL amb NIF B17055971 ha presentat oferta en
data 27/11/2019 i el codi de desprotecció en data 29/11/2019 ambdos dins el termini
establert i al Registre General de Documents de l'Ajuntament de Girona via Seu
Electrònica núm.2019092096 i núm. 2019092517. El certificat RELI obrant a
l'expedient inclou les dades del compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social. El preu de l'oferta presentada no supera els preus de licitació
establerts al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
L'empresa TRANSPORST REIXACH SA amb NIF A17032137 ha presentat oferta
en data 27/11/2019 i el codi de desprotecció en data 29/11/2019 ambdos dins el
termini establert i al Registre General de Documents de l'Ajuntament de Girona via
Seu Electrònica núm.2019091986 i núm. 2019092690. El certificat RELI obrant a
l'expedient inclou les dades del compliment de les obligacions tributàries i de la
Seguretat Social. El preu de l'oferta presentada no supera els preus de licitació
establerts al Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Un cop rebudes s'ha procedit a fer la valoració de les ofertes d'acord amb els criteris
definits al Plec de Prescripcions aplicant la fórmula següent fins a un màxim de 100
punts.
Oferta econòmica : (90 punts x oferta més econòmica) / oferta que es puntua
Termini de lliurament :
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màxim de 6 dies = 3 punts
màxim de 4 dies = 7 punts
màxim de 2 dies = 10 punts

OFERTA 1
TRANSPORTS MATEU SL
Oferta econòmica: 90 punts x 1.183,38€ / 1.454.08€ = 73,24 punts
Termini de lliurament : en la documentació de l'oferta no s'especifica el termini de
lliurament de la comanda per tant la puntuació a tenir en compte és 0 punts
Total puntuació :73,24 punts
OFERTA 2
TRANSPORTS REIXACH SA
Oferta econòmica: 90 punts x 1.183,38€ / 1.183,38€ = 90 punts
Termini de lliurament: 2 dies naturals comptats de l'endemà de rebre la comanda,
per tant la puntuació obtinguda és de 10 punts
Total valoració : 100 punts
*preus amb IVA inclòs
Atès que d'acord amb els criteris de valoració i requisits establerts el Plec de
Clàusules Administratives Particulars i al Plec de Prescripcions Tècniques l'empresa
TRANSPORTS REIXACH SA amb NIF A17032137 ha estat l'empresa amb millor
oferta, es proposa l'adjudicació a favor de TRANSPORTS REIXACH SA , amb NIF
A17032137 per ser la millor classificada
De conformitat amb l'article 158 i 159 de la LCSP
Primer.- ADJUDICAR la licitació per la contractació, pel procediment obert simplificat
abreujat, del subministrament de sorra i sauló a les escoles públiques d'educació
infantil i primària i les escoles bressol municipals a favor de l'empresa
TRANSPORTS REIXACH SA, amb NIF A17032137, per un termini de dos anys
prorrogables, per un import de mil cent vuitanta-tres euros amb trenta-vuit cèntims
(1.183,38 € ) IVA inclòs .
Aquest import es desglossa en nou-cents setanta-vuit euros (978,00€) de
pressupost net, més dos-cents cinc euros amb trenta-vuit cèntims ( 205,38€) en
concepte d'IVA calculat al tipus del 21%.
Atès que es tracta d'una licitació per preus unitaris, pel que fa al subministraments
extraordinaris, l'abast real de la qual no es pot concretar anticipadament, i es
determinarà pel subministrament realment fet i necessari durant el període de
vigència del contracte, l'Ajuntament de Girona no resta obligat a exhaurir ni pagar la
totalitat de l'import de l'adjudicació.
L'adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del Plec de
Clàusules Administratives Particulars i del Plec de Prescripcions Tècniques
reguladores de la contractació.
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Segon.- APROVAR la despesa de 1.183,38€ IVA inclòs, amb càrrec a les partides
de manteniment escoles del pressupost municipal.
2019 200 32300 21200 per import de 284,60€ (RC 220190045511)
2020 200 32300 21200 per import de 569,19€
2021 200 32300 21200 per import de 284,59€
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització se subordina al crèdit
que per cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.
Tercer.- NOTIFICAR l'adjudicació a l'empresa adjudicatària i a la resta d'empreses
licitadores que han pres part en el procediment.
Quart.- PUBLICAR l'adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant
Cinquè.- REQUERIR a l'empresa adjudicatària per tal que, en el termini màxim de 3
dies hàbils des de la seva notificació presenti l'acceptació de la resolució
d'adjudicació en els termes de la clàusula 10 del Plec de clàusules administratives
particulars. Si per causes imputables a l'empresa adjudicatària no s'hagués
formalitzat el contracte s'entendrà que retira la seva oferta i l'Ajuntament declararà
deserta la licitació.
Sisè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el 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 de l'alcaldessa.
Vist i plau
L'alcaldessa
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a signatura en data 13 de desembre de 2019
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