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Exp.: 2019012386 - C. 05.056.003

José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de l'Ajuntament de Girona,
CERTIFICO
L'Alcaldia Presidència d'aquest Ajuntament amb data de 3 de maig de 2019 ha
dictat la següent resolució
"Per decret d'alcaldia de data 1 d'abril de 2019, es va iniciar i aprovar l'expedient per
a la contractació dels servei de reg al Mercat de Marxants de les Ribes de
Ter/Devesa, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec
de prescripcions tècniques, la despesa i es va convocar la licitació i tramitar
l'expedient de contractació referida.
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 17 d'abril de 2019, havent-se
presentat una única oferta per part de l'empresa ROCASALVA TREBALLS
ESPECIALS, SL amb CIF B17748203
D'acord amb els criteris de valoració i requisits establerts al plec de clàusules
administratives particulars, les empreses licitadores havien de presentar la
declaració responsable que figura en l'annex 1 o 2 degudament emplenada i signada
pel representant de l'empresa i l'oferta segons el model que figura en l'annex 3.
L'oferta havia d'estar protegida contra la seva obertura amb una contrasenya. Si no
es presentava en aquestes condicions de forma que fora accessible pel receptor
obrir-la, l'oferta seria exclosa.
Una vegada revisada l'oferta presentada es comprova que no compleix un del
requisit establerts en el plec de clàusules administratives i de prescripcions
tècniques d'obligat compliment atès que l'empresa ROCASALVA TREBALLS
ESPECIALS, SL presenta la seva oferta sense encriptar, contravenint el que
s'especifica en la clàusula 7 del plec de clàusules administratives d'obligat
compliment.
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 delegació de competències,
Primer.- DECLARAR DESERTA la licitació de la contractació del servei de reg al
Mercat de Marxants de les Ribes de Ter/Devesa, pel procediment obert simplificat
abreujat, en quedar exclosa de la licitació l'empresa que s'hi ha presentat.
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Segon.- DONAR DE BAIXA l'operació RC 220190012866, per import de tretze mil
cinquanta-tres euros amb quaranta-vuit cèntims de forma que retorni al crèdit de la
partida 2019 603 43110 22612 DESPESES MERCATS VIA PÚBLICA
Tercer.- PUBLICAR la resolució del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant."
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 6 de maig de 2019
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