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Assistents: Sr. Eduard Berloso i Ferrer, tinent d'alcalde de Sostenibilitat, Medi Ambient,
Participació i Cooperació, que actua com a president.
Sra. Laia Pélach Saget, portaveu del grup municipal  CUP-Crida per Girona
de la Corporació.
Sr. Pere Alberti Serra, suplent del portaveu del grup municipal ERC-MES-AM
de la Corporació.
Sr. Vicenç Estanyol Bardera, tècnic del servei d'Assessoria Jurídica de Règim
Interior de la Corporació.
Sr. Carlos Merino Pons, interventor de la Corporació.
Sra. Manuel Vázquez Rodríguez, suplent del portaveu del grup municipal C's.
Sra. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres, que
actua de vocal i, que actua com a secretària.

     

:
:

1 de juliol de 2016
13:25

També hi són presents:
Sra. Laura Gallego Vilanova, tècnica adscrita al servei de Contractació i Compres.

: Sala de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Girona.
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ACTA DE REUNIÓ DE LA MESA DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL FUNGIBLE
D'OFICINA

L'objecte de la sessió és la constitució de la Mesa i la presentació de l'informe d'1 de juliol
de 2016, emès per la cap del servei de Contractació i Compres, la senyora Berta Gartacós
Cubarsí, relatiu a  la sol·licitud d'aclariments a les empreses OFFICE DEPOT SL i
COMERCIAL PAPERERA en relació amb la proposta econòmica inclosa en el sobre 3
presentades en la licitació convocada per adjudicar el contracte del subministrament de
material fungible d'oficina.

La presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret de l'Alcaldia de 30 de
març de 2016, i la secretària 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), l'article 21 del Reial decret 817/2009,
de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP.

D'acord amb l'informe de 30 de juny de 2016 emès per la Cap de servei de Contractació i
Compres, les ofertes presentades per les empreses OFFICE DEPOT i COMERCIAL
PAPERERA, concretament en els annexos 4, s'observa algun error de càlcul en els casos
en que es produeixen variacions i canvis en el packaging de productes.

Concretament, i a títol exemplificatiu, en el cas del llistat presentat per OFFICE DEPOT SL,
aquests errors s'han observat, entre altres, en els següents productes: Bosses bombolla
Kraft or llis caixa mail lite 350x470 mm., cintes SCOTCH mAGIG 4 unitats + portarotllos,
Dossier ungleta Databank A4 marca blanca, recàrrega fluorescent groc Stabilo Boss ... 

En el cas de COMERCIAL PAPERERA, s'ha observat aquest error de càlcul en un dels
productes del llistat, concretament Dossiers Ungleta Polipropilè Transparent marca blanca
A4 120 micres rugòs translúcid.



Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

Eduard Berloso i Ferrer

El president

Aquests errors de càlcul que es produeixen en aquells casos de variacions en el packaging
dels productes, en el moment d'adaptar el preu total al nombre d'unitats previstes a l'annex,
afecten a l'import ofertat per les empreses que es objecte de valoració, pel que pot implicar
la manca de valoració igualitària per tots els licitadors, essent precisament el que es vol
evitar. 

Que es demani aclariment a les empreses OFFICE DEPOT, SL i a COMERCIAL
PAPERERA atorgant-li un termini de 10 dies hàbils, per tal que refacin el quadre inclòs en
l'annex 4, corregint els errors de càlcul existents, en els productes en els que es proposa
canvi o variació en el packaging,  adaptant el preu total al nombre d'unitats previstes a
l'annex, per assegurar una valoració igualitària per tots els licitadors.  

Advertir que en tot cas no es poden modificar els termes de l'oferta, concretament els preus
unitaris ja oferts pels licitadors, i els formats de packaging ja proposats.

 Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió a les 13:30h del
migdia, i signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dona fe.


