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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A L'OBERTURA DEL SOBRE NÚMERO
2.

Lloc
Data
Hora

Assistents: Sra. Marta Madrenas i Mir, regidora delegada d'Urbanisme i Activitats, que
actua com a presidenta.
Sr. Carles Ribas i Gironès, regidor delegat de Sostenibilitat de la corporació.
Sr. Joan Alcalà i Quiñones, regidor delegat de Seguretat, Mobilitat i Via
Pública de la corporació.
Sr. Pere Alberti Serra, suplent del portaveu del grup municipal ERC-MES-AM
de la corporació.
Sra. Laia Pélach Saget, portaveu del grup municipal  CUP-Crida per Girona
de la corporació.
Sr. Manuel Vázquez Rodríguez, regidor del grup municiapl C's.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la corporació.
Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la corporació.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, funcionària de la corporació, que actua com a
secretària.
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L'objecte de la sessió és l'obertura del sobre número 2 que conté la proposició relativa als
criteris d'adjudicació econòmics, avaluables mitjançant xifres o percentatges de les
proposicions presentades en la licitació convocada per adjudicar el subministrament de 366
arbres per a plantar a la ciutat de Girona, per un import de licitació de 41.271,70€
(quaranta-un mil dos-cents setanta-un euros amb setanta cèntims) IVA exclòs.

La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret de l'Alcaldia-Presidència
de composició de la Mesa de Contractació de data 25 de juny de 2015, modificat per Decret
d'Alcaldia el 7 de juliol de 2011, i el Secretari llegeix les disposicions legals aplicables,
especialment l'article 320 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic (TRLCSP) i l'article 21 del
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP.

La Presidenta dóna compte que han estat admeses en la licitació, per haver presentat la
declaració responsable prevista a la clàusula IX.1.A.2 del Plec de clàusules administratives
particulars, les proposicions presentades per les següents empreses:

      1.- MONERPLANT, SL, amb NIF F17570227
      2.- GUTIERREZ SIERRA, JESUS, amb NIF 07823314W
      3.- CENTRE DE JARDINERIA SILS, SA, amb NIF A17161043
      4.- TOLRÀ CASANOVAS, ALEIX, amb NIF 38852927Q

Es convida als licitadors interessats a que puguin comprovar que els sobres que contenen
les ofertes són a la Mesa i en les mateixes condicions en què es van lliurar, alhora que se'ls
convida a manifestar els dubtes i demanar els aclariments que considerin necessaris.

La Presidenta de la Mesa ordena l'obertura del sobre número 2, donant a conèixer el seu
contingut:



La Mesa acorda fer tramesa de les anteriors ofertes i de l'expedient administratiu a l'Àrea
de Sostenibilitat, per tal que s'emeti l'informe de les proposicions econòmiques així com la
valoració de les mateixes.

Finalitzat l'acte, la Presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a un quart de dues
del migdia i signa aquesta acta juntament amb el Secretari, que en dóna fe.

OFERTES:
- MONERPLANT, SL, amb NIF F17570227
PREU: 32.850,00.-€, IVA exclòs, més 3.285,00.-€ d'IVA

- GUTIERREZ SIERRA, JESUS, amb NIF 07823314W
PREU:
El sobre que s'ha portat a la Mesa està buit.

- CENTRE DE JARDINERIA SILS, SA, amb NIF A17161043
PREU: 35.595,00.-€, IVA exclòs, més 3.559,50.-€ d'IVA

- TOLRÀ CASANOVAS, ALEIX, amb NIF 38852927Q
PREU: 40.376,06.-€, IVA exclòs, més 8.497,97.-€ d'IVA

Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

Marta Madrenas i Mir

Vist i plau
La presidenta


