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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 20 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
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 l'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 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, per resolució de Junta de
Govern Local de 5 de desembre de 2019, es va declarar deserta la licitació dels lots
referits.
La Mesa de contractació, reunida en data 16 de desembre de 2019 per a la
valoració de les proposicions presentades pels lots 5, 7 i 8 del contracte de
subministrament de material per la mostra floral "Girona Temps de Flors", vist
l'informe emès el dia 13 de desembre de 2019 pel cap de l'Àrea de Promoció
Econòmica, on s'exposa que s'ha observat:
"Lot 5.- Subministrament de material de reprografia:
Oferta presentada per l’empresa “Palahí Arts Gràfiques, SL”, amb NIF 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.
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:
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."
Per tant, la Mesa de Contractació, d’acord amb el previst en el Plec i a l’article 84
del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques, declara EXCLOSES de la
licitació a les empreses “Palahí Arts Gràfiques, SL” i “Metalco, SA”.
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 desprèn que quan no existeixi oferta o proposició que

APROVAT

IDENTIFICADORS

DOCUMENT
Certificats: JGL 20/12/2019 - CERT. Declarar deserta la licitació
per a l

DOC_ID: 8364088
SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació CSV: 58EL5-JTKPP-8TNVU
Data d'emissió: 7 de enero de 2020 a les 9:53:57
Pàgina 3 de 3

ESTAT

El document ha estat signat per :
1.- Secretari General de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 20/12/2019 14:11
2.- Alcaldessa de AJUNTAMENT DE GIRONA.Signat 23/12/2019 13:30

APROVAT

Exp.: 2019043373 - C. 06.115.002

sigui admissible d'acord amb els criteris que figuren en el plec es podrà declarar
deserta una licitació.
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D'acord amb l'article 63 de la LCSP.
Primer.- EXCLOURE les ofertes presentades per les empreses PALAHI ARTS
GRAFIQUES,SL, pel lot 5 i METALCO, SA, pel lot 7 i 8, d'acord amb els fets i
fonaments exposats.
Segon.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 5 – Subministrament de material de reprografia; Lot 7 – Subministrament
de material de serralleria i Lot 8 – Subministrament de material de ferreteria.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució
GRAFIQUES,SL, i METALCO, SA.

a

les

empreses

PALAHI

ARTS

Quart.- PUBLICAR aquesta 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 20 de desembre de 2019

