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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ.

Lloc        
Data 
Hora 

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. Manuel Vazquez Rodriguez, suplent del portaveu del grup municipal C's.
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. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres, que
actua com a vocal i, que actua com a secretària.

     

:
:

1 de juliol de 2016
13:20

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

: Sala de Junta de Govern Local
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L'objecte de la sessió és proposar a l'òrgan de contractació l'adjudicació de la licitació del
contracte subministrament de combustible i serveis addicionals per a vehicles i maquinària
de l'Ajuntament de Girona, a favor de l'empresa que hagi presentat l'oferta més avantatjosa.

La Presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret de l'Alcaldia-Presidència
de composició de la Mesa de Contractació de data data 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.

Obert l'acte, la Secretària de la Mesa dóna lectura de la clàusula XXI del Plec de clàusules
administratives particulars reguladores de la licitació, relativa als criteris d'adjudicació.

Seguidament, es procedeix a la lectura de les puntuacions de les diferents empreses que
consten en els informes tècnics de valoració de la proposició presentades, donant a
conèixer la puntuació obtinguda per les empreses licitadores:



SOLRED, SA  1. Preu ofert pel carburant
Ubicació i número d'estacions de servei
Oferta de serveis addicionals per a la
cura dels vehicles

 89,00
 9,00
 0,85

  98,85
punts

Tècnica     0,00 punts

Econòmica   98,85 punts

EMPRESA TOTAL VALORACIONS 

Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

Eduard Berloso i Ferrer

Vist i plau
El president

La Mesa dóna la seva conformitat, assumint i aprovant el contingut de l'informe de valoració
emès per la senyora Berta Gratacós on es proposa a l'òrgan de contractació l'adjudicació
del contracte de subministrament de combustible i serveis addicionals per a vehicles i
maquinària de l'Ajuntament de Girona, a favor de l'empresa SOLRED, SA, amb NIF
A79707345.

Finalitzat l'acte, la presidència de la Mesa dóna per acabada la reunió, a dos quarts de
dues menys cinc minuts del migdia i signa aquesta acta juntament amb la Secretària, que
en dóna fe.


