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

Lloc
Data
Hora

Assistents: Sr. Joan Alcalà i Quiñones, regidor delegat d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i
Via Pública, que actua com a president.
Sra. M. Àngels Planas i Crous, tinenta d'alcalde regidora d'Hisenda i Règim
Interior de la corporació.
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. Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres, que
actua com a vocal i, que actua com a secretària.
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: Sala Miquel Diumé
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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
combustible i serveis addicionals per a vehicles i maquinària de l'Ajuntament de Girona, per
un import de licitació de 129.504,13€ (cent vint-i-nou mil cinc-cents quatre euros amb tretze
cèntims) IVA exclòs.

La presidència declara constituïda la Mesa, d'acord amb el decret de l'Alcaldia de
composició de la Mesa de Contractació de 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) 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 ha estat admesa en la licitació la proposició presentada per
l'empresa:

      1.- SOLRED, SA, amb NIF A79707345

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

OFERTA:

- SOLRED, SA, amb NIF A79707345

Preu de l'oferta:

1) Gas-oil A:
0,833 € (IVA exclòs)
0,221 € (IVA)
1,054 (preu total amb IVA)

2) Gas-oil A excel·lent, òptim, plus o similiar (amb additius especials):
0,885 € (IVA exclòs)
0,234 € (IVA)
1,199 € (preu total, IVA inclòs)

3) Benzina 95:
0,948 € (IVA exclòs)
0,251 € (IVA)
1,199 € (preu total, IVa inclòs)

4) Benzina 98:
1,042 € (IVA exclòs)
0,276 € (IVA)
1,318 € (preu total, IVA inclòs)

5) Gas Liquat del Petroli (GLP):
0,478 € (IVA exclòs)
0,126 € (IVA)
0,604 € (preu total, IVA inclòs)

% de descompte aplicable al PVP:
Gas-oil A: 7,32%
Gas-oil A excel·lent, òptim, plus o similar (amb additius similars): 7,32%
Benzina 95: 7,32%
Benzina 98: 7,32%
Gas Liquat del Petroli (GLP): 1%

Situació geogràfica i número d'estacions de servei al municipi de Girona (indicant adreces):
Número d'estacions: 4

NOM                                                         DIRECCIÓ

Gerona                                                CL CRUZ S/N



La Mesa acorda fer tramesa de l'anterior oferta i de l'expedient administratiu a l'Àrea
d'Hisenda i Règim Interior, per tal que s'emeti l'informe de la proposició econòmica així com
la valoració de la mateixa.

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 la secretària, que en dóna fe.

Berta Gratacós Cubarsí

La secretària

Joan Alcalà i Quiñones

Vist i plau
El president

Estació de Servei Güell, SL                 CL Santa Eugènia, 120
Gerona II                                              CL Barcelona, 208
E.S Jesus Ortiz Ortin                           CR C-250  P.K. 2,00 D

Disposició de tren de rentat: sí, a l'estació GERONA II

Preu ofert per rentat bàsic exterior:
4,345 € (IVA exclòs)
1,155 € (IVA)
5,50 € (preu total, IVA inclòs)

Número d'abonaments de rentats gratuïts (100 rentats per abonament): 0
Disposició de productes per la cura del vehicle: sí
% de descompte ofert en els productes per a la cura dels vehicles: 0%


