Document

Informe proposta / DECRET

Assumpte

Adjudicació procediment obert subminsitrament impressos

Unitat administrativa

COMPRES (03.02)

Expedient

contracte de subministrament, per lots, de cartells, flyers, programes
d’activitats, tríptics o postals per a la difusió del Servei Tarragona
Jove i Cooperació

DECRET
El/La Tinent d'alcalde, coordinador de l'Àrea Transparència, Govern Obert, Espais Públics i
Contractació que subscriu, RESOL aprovar íntegrament la proposta que antecedeix.
ANTECEDENTS
El 9/11/2018 l'òrgan competent va aprovar l’expedient de contractació, que comprenia, entre
d’altres, l’aprovació de la despesa per import de 35.961,20,-€ IVA inclòs (21%) per a la totalitat
del contracte, l’aprovació del plec de clàusules i l’inici de la licitació.
La tramitació de l’expedient s’ha efectuat per procediment obert i amb licitació electrònica.
Es va publicar l’anunci de licitació al perfil de contractant atorgant un termini de 15 dies per a la
presentació d’ofertes. Es va presentar a la licitació les empreses JOSEP MARIA BOU GARCIA;
GABRIEL GIBERT SA; GS OFIMATICA SL; ARTES GRAFICAS AUXILIARES DEL LIBRO, SL;
IMPREMTA PAGÈS SL I FELIP-UNIGRAFIC SL.
En data 10/12/2018 es reuní la Mesa de Contractació per a l'obertura virtual del sobre A
(declaració responsable i proposició criteris no automàtics). Una vegada comprovat el contingut
del sobre digital, es constatà que les empreses Josep Maria Bou Garcia, GS Ofimatica SL, Artes
Gráficas Auxiliares del Libro SL, Impremta Pagès, i Felip-Unigrafic SL,
aportaven la
documentació formal que es demanava en el plec de clàusules, mentre que l’aportada per
Gabriel Gibert SA era incomplerta, motiu pel qual se li atorgà un termini de 3 dies per a
esmenar-la.
En data 22/01/2019, els tècnics de Joventut van emetre informe de valoració de les ofertes
relatiu als criteris no avaluables automàticament (criteris de qualitat ambiental).
En data 05/02/2019 es reuní la Mesa de Contractació per a l'obertura virtual del sobre B (criteris
de valoració automàtic).
La Mesa classifica les ofertes presentades i proposa l’adjudicació a favor del candidat que ha
obtingut la millor puntuació en cadascun dels dos lots. Aquesta classificació era provisional en
tant que la Secció de Compres havia de comprovar prèviament si alguna de les ofertes
presentava valors anormals o desproporcionats cas en el que es requeriria la seva justificació
que serà sotmesa novament a la Mesa per a la seva acceptació o rebuig
Una vegada comprovades totes les ofertes, des de la Secció de compres es va detectar que
l’oferta que havia obtingut la màxima puntuació, presentada per l’empresa Felip-Unigràfic SL,
presentava valors anormals o desproporcionats, motiu pel qual se li va atorgar termini per tal que
justifiques els valors ofertats.
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Un cop presentada la justificació per part de l’empresa Felip-Unigrafic SL, es va trametre als
tècnics de Joventut per tal que n’informessin en relació a la seva admissibilitat o no.
El Cap de Secció Tècnica de Cooperació i Joventut va emetre informe, que figura a l’expedient,
en el que conclou que de la documentació justificativa de l’oferta econòmica no s’aprecia la
inviabilitat tècnica ni econòmica per poder prestar els serveis derivats del contracte objecte
d’aquesta licitació.
La Mesa de contractació reunida en data 2 d’abril, a la vista de les explicacions del tècnic de
joventut, acorda acceptar l’oferta presentada per Felip Unigrafic, i elevar a definitiva la
classificació de les ofertes realitzada per la mesa en data 05/02/2019 en el sentit següent:

Empreses

CRITERIS NO
AUTOMATICS

CRITERIS AUTOMÀTICS

TOTAL

19

64,76

83,76

1

UNIGRAFIC

2

PAGES

27,5

52,55

80,05

3

23,5

43,09

66,59

4

BOU
ARTES
GRAFICAS

26,5

36,81

63,31

5

GIBERT

19,5

30,74

50,24

6

OFIMATICA

9,5

8,12

17,62

CRITERIS NO
AUTOMATICS

CRITERIS AUTOMÀTICS

TOTAL

Empreses
1

UNIGRAFIC

19

64,23

83,23

2

27,5

53,06

80,56

3

PAGES
ARTES
GRAFICAS

26,5

41,27

67,77

4

GIBERT

19,5

29,5

49

5

OFIMATICA

9,5

10,87

20,37

6

BOU

23,5

0

EXCLOS

La Mesa proposa doncs adjudicar a l’empresa FELIP UNIGRAFIC com a millor classificada en el
benentès que l’adjudicació pels preus oferts correspon a aquells productes de major qualitat dels
oferts com a alternatius, per ser aquesta la que s’ha valorat a tots els licitadors
La Mesa de Contractació ha comprovat que FELIP-UNIGRAFIC SL té la documentació
necessària per procedir a l’adjudicació d’acord amb el que estableix l’art. 150.2 de la LCSP.
El Cap de Gestió de Recaptació ha emès informe conforme FELIP-UNIGRAFIC SL no té cap
deute pendent amb l’Ajuntament.
El servei de Contractació, Compres i Subvencions, posa de manifest que la manca d’efectius
posada en coneixement a les conselleries responsables de recursos humans, comporta unes
clares limitacions en l’estudi dels expedients de contractació, entre d’altres el que ara es proposa
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acordar, tenint en compte la seva complexitat, és el que s’informa als efectes dels articles 39.2 i
40 de la Llei Orgànica del Tribunal de Comptes.
FONAMENTS DE DRET
L’article 16 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, (en endavant LCSP) defineixen els
contractes de subministrament
L’article 63 de la LCSP estableix la informació relativa als expedients de contractació que cal
publicar al perfil de contractant, entre ells l’acord d’adjudicació, les actes de les meses i la
formalització.
L’article 150 LCSP estableix el procediment a seguir pel que fa a la classificació d’ofertes i
adjudicació del contracte i l’article 151 regula el contingut de la resolució d’adjudicació, la
necessitat de notificar-la als candidats i licitadors i de publicar-la al perfil de contractant.
La Disposició Addicional 15ena estableix la necessitat que les notificacions es duguin a terme en
format electrònic.
La Disposició Addicional 16 ena pel que fa a l’ús dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics
en els procediments regulats en la llei.
L’article 36 i 153 LCSP pel que fa al requisit de la formalització dels contractes
L’article 154 LCSP pel que fa a la necessitat de publicar l’anunci de formalització al perfil de
contractant.
La Intervenció General ha emès informe favorable de fiscalització limitada prèvia.
L’article 335 pel que fa a la remissió d’informació a la sindicatura de comptes i l’article 346 pel
que fa a l’obligació de publicar les dades bàsiques dels contractes adjudicats al Registre Públic
de Contractes i el previst a l'Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, modificada per l'Ordre
ECO/294/2015 de 18 de setembre, per la qual es regula el funcionament i s’aprova l’aplicació del
Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya
COMPETENCIA
Correspon a l'Alcaldia la competència per l'adjudicació d'aquest contracte, segons preveu la
disposició addicional segona de la LCSP. Aquesta competència ha estat delegada en el tinent
d’alcalde, coordinador cap d’Àrea de Transparència, Govern Obert, Espais Públics i
Contractació, en virtut de les competències delegades per decret de l’Alcaldia, de data 3 de març
de 2017.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
1. Rebutjar l’oferta presentada al lot 2 per Josep Maria Bou Garcia per no haver presentat
oferta per a la totalitat dels productes sol·licitats en el plec, segons s’ha indicat a la part
expositiva.
2. Adjudicar a l'empresa FELIP UNIGRAFIC, SL amb CIF B61338323 el contracte per al
subministrament, per lots, de cartells, flyers, programes d’activitats, triptics o postals per a
la difusió del Servei Tarragona Jove i Cooperació (lots 1 i 2) en haver estat l'oferta que ha
obtingut una major puntuació d'acord amb els criteris establerts en el plec de clàusules i
complir tots els requisits sol·licitats
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Tractant-se d’un contracte per preus unitaris en funció de les necessitats municipals, el
preu del contracte vindrà determinat per l’import ofert per cada producte i tram per
l’adjudicatari corresponent a aquells productes de major qualitat, fins al límit màxim de la
despesa plurianual aprovada per cada exercici
Així doncs, el preu final d'adjudicació serà de 35.961,2,-€ inclòs l’import de 6.241,2,-€ en
concepte de 21% d'IVA, amb el benentès que l’adjudicació serà pels preus unitaris
ofertats per l’empresa.
3. El responsable del contracte serà el Cap de la Secció Tècnica de Joventut i Cooperació.
4. Notificar per mitjans electrònics aquesta resolució a l'adjudicatari i a la resta de licitadors
d’acord amb l’establert a la DA 15a, advertint que contra aquesta resolució que és
definitiva en via administrativa, es poden interposar els recursos següents:
Amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictat en el
termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de la seva notificació
O bé directament, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Tarragona en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la
data de la seva notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
5. Que es procedeixi a la publicació d’aquesta resolució al perfil de contractant, en
compliment del que disposa l’art. 151.1 de la LCSP.
6. Que en el termini màxim de quinze dies hàbils a comptar des de la notificació del present
acord es procedeixi a la formalització del contracte en compliment del que preveu l'article
153.3 de la LCSP i es publiqui al perfil de contractant en compliment del que disposa
l'article 63.3.c de la LCSP.
7. Que es remeti el contracte al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya en compliment de l’article 1.2 de l'Ordre ECO/47/2013, de 15 de març,
modificada per l'Ordre ECO/294/2015 de 18 de setembre, per la qual es regula el
funcionament i s’aprova l’aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat de
Catalunya
8. Comunicar aquesta resolució al responsable del contracte, a la Intervenció General .
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