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Emès per: Jordi Vicens Renart, cap de la Unitat Operativa de Serveis
Relatiu a: Valoració de les ofertes presentades per a la contractació del subministrament
de fustes, taulers i altres materials utilitzats en fusteria per al Taller de fusteria
de l'Àrea de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona.
Antecedents, fets i consideracions:
Per Decret de l'Alcaldia número 2018013641 de data 14 de juliol de 2018 es va iniciar i
aprovar l'expedient per a la contractació del subministrament de fustes, taulers i altres
materials utilitzats en fusteria per al Taller de fusteria de l'Àrea de Mobilitat i Via Pública de
l'Ajuntament de Girona, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el
plec de prescripcions tècniques, la despesa i es va convocar la licitació.
El procediment a seguir per l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat abreujat en virtut
dels articles 131 i 159.6 de la LCSP.
El termini de presentació d'ofertes va finalitzar el dia 10 d'agost de 2018, havent-se
presentat a la licitació 1 empresa:
-Martí 1956 SL, amb NIF B17653734
Atès que una vegada revisada la oferta presentada es comprova que compleix amb tots els
requisits establerts al plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques, excepte
un: Manca la presentació de la declaració conforme el magatzem/botiga del distribuïdor
està situat a una distància inferior a 8km del radi del magatzem de les Brigades municipals
situat a la carrertera de Santa Coloma número 70 de Girona, d'acord amb l'apartat B. del
número 3 de la clàusula 7 del plec de prescripcions administratives que regeix l'expedient.
Cal requerir-li que presenti aquesta documentació.
Fonament jurídic:
De conformitat amb l'article 158 i 159 de la LCSP.
D'acord amb la Disposició addicional segona de la LCSP i amb el decret de l'Alcaldia de 5
d'abril del 2018, d'acord amb el qual es delega la competència en matèria de contractació al
regidor de l'Àrea de Mobilitat i Via Pública.
D'acord amb els criteris de valoració establerts el plec de clàusules administratives
particulars i el plec de prescripcions tècniques i amb les valoracions que consten en l'annex
d'aquest document,

Es proposa:
Primer. Requerir a l'empresa Martí 1956 SL, amb NIF B17653734, que presenti la
declaració conforme el magatzem/botiga del distribuïdor està situat a una distància inferior
a 8km del radi del magatzem de les Brigades municipals situat a la carrertera de Santa
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Coloma número 70 de Girona, d'acord amb l'apartat B. del número 3 de la clàusula 7 del
plec de prescripcions administratives que regeix l'expedient.
Segon. En cas que l'empresa Martí 1956 SL, amb NIF B17653734, presenti la
documentació establerta a l'apartat Primer, i atès que és la única oferta presentada, i que
compleix amb tots els requisits establerts als plecs de prescripcions que regeixen aquest
contracte, s'adjudiqui el contracte a aquesta empresa, que obté una puntuació final de 100
punts.

El cap de la Unitat Operativa de Serveis
Jordi Vicens Renart
Girona, 28 d'agost de 2018

