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

Lloc
Data
Hora

Assistents: Sra. M. Àngels Planas i Crous, regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior,
que actua com a presidenta.
Sr. Pere Alberti Serra, suplent del portaveu del grup municipal ERC-MES-AM
de la corporació.
Sra. Miriam Pujola Romero, portaveu del grup municipal C's.
Sra. Laia Pélach Saget, portaveu del grup municipal  CUP-Crida per Girona
de la corporació.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres de la
corporació.
Sr. José Ignacio Araujo Gómez, secretari general de la corporació.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la corporació.
Sr. David Alvarez Carreño, funcionari de la corporació, que actua com a
secretari
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: Sala de Junta de Govern Local
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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 tècnics, que depenen d'un judici de valor de les proposicions
presentades en la licitació convocada per adjudicar el subministrament de material fungible
d'oficina i d'informàtica, per un import de licitació de 51.053,72.-€ (cinquanta-u mil
cinquanta-tres euros amb setanta-dos cèntims) IVA exclòs.

La presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el Cartipàs Municipal aprovat el 29
de juny de 2015, 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.

En relació a l'admissió de les empreses licitadores, passat el termini concedit per esmenar
els defectes i les omissions detectades en la documentació de caràcter general presentada
per l'empresa "Comercial Paperera i materials d'oficina, SL" , la Mesa determina que
aquesta s'ajusta als criteris de selecció establerts en el Plec de clàusules administratives
particulars.

En conseqüència, la presidenta dóna compte que han estat admeses en la licitació, les
proposicions presentades per les següents empreses:

      1.- LYRECO ESPAÑA, SA, amb NIF A79206223
      2.- GERSA INFORMATICA, SA, amb NIF 40961570L
      3.- PMC GRUP 1985, SA, amb NIF 40286974J
      4.- COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D'OFICINA, SL, amb NIF B17694530
      5.- ECOTISA UNA TINTA DE IMPRESIÓN, SLU, amb NIF B37522448
      6.- DISCOUNT INFORMÁTICO, SL, amb NIF B32212557
      7.- OFFICE DEPOT, SL, amb NIF B80441306



Un cop obert el sobre número 2, la Mesa acorda fer tramesa de les anteriors ofertes i de
l'expedient administratiu a l'Àrea de Hisenda i Règim Interior, per tal que s'emeti l'informe
tècnic de valoració de les mateixes, de conformitat amb el que estableix l'article 150.2 del
TRLCSP i l'article 25 del RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment
la LCSP.

La data d'obertura del sobre número 3 serà el dia 4 de març de 2016 a les 13:00 hores del
migdia.

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

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.

David Alvarez Carreño

El secretari

M. Àngels Planas i Crous

Vist i plau
La presidenta


