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EL TINENT D'ALCALDIA d'Hisenda ¡Serve¡s Centrals (Per Decret 637512016 de 26 de juliol)
per Resolució, el número i la data del qual apareixen al marge, ha resolt:

RESOLUCIÓ RELATIVA A aorovar la classificació de les ofertes oresentades a la
contractació del servei d'impressió, manipulació, empaquetat i lliurament de les paperetes de
votació relat¡ves a les eleccions municipals de 2019, i requerir a l'empresa MUNDO GAP,
SL, declarada com a més avantatjosa, la documentació per a l'adjudicació.
El tinent d'alcaldia, titular de lArea d'Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les facultats
que per a l'administració executiva li corresponen a aquesta Area pel decret de I'alcaldia
6374, de 26 de juliol de 2016, en relac¡ó amb el procediment que es segueix per a la

contractació del servei d'impressió, manipulació, empaquetat i lliurament de les paperetes de
votació relatives a les eleccions mun¡cipals de 2019 (AS-36/2019).

Per Acord de la Junta de Govern Local de data 19 de marg de 2019, es va aprovar la
contractació, mitjangant procediment obert simpl¡ficat abreujat, del servei d'impressió,
manipulació, empaquetat i lliurament de les paperetes de votació relatives a les elecc¡ons
municioals de 2019.

Dins del termin¡ atorgat per a la presentac¡ó d'ofertes s'han presentat proposicions per part
del següents l¡citadors:
.1.
GRÁFICAS JUARISTI SL
2. GMMAGRAF SCCL
3. ROTAGMMA SL
4. IMPREMTA PAGES SL
5. MUNDO GAP SL
6. TIRO Y RETIRO SL
La Mesa Extraordinária de Contractació, en data 8 d'abril de 2019, va procedir a I'obertura
de les proposic¡ons presentades, va requerir a l'empresa GRAFICAS JUARISTI,SL en el
termini de 3 dies perqué sign¡ digitalment la declaració responsable i l'oferta económica, iva
lliurar als serveis técnics les ofertes econdm¡ques per tal de procedir a la seva valoració,
inclosa la determinació d'ofertes anormalment baixes.

En la mateixa sessió i a la vista de I'informe técnic de valoració emés, la Mesa va class¡ficar
les ofertes oer ordre decreixent:
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Els serve¡s técnics al seu informe fan constar que I'oferta presentada per I'empresa MUNDO
GAP, SL está incursa inicialment en anormalitat o desproporció. Per aquest motiu, la mesa
va acordar requerir a aquesta empresa perqué en el term¡ni de 3 dies hábils justifiques la
viabilitat de la seva oferta.

La Mesa Permanent de Contractació celebrada el dia 11 d'abril de 2019, va donar compte
del compliment del requer¡ment efectuat a I'empresa GMFICAS JUARISTI, SL, a la vista
de l'informe técnic de valoració de la justificació de la baixa de l'oferta presentada per
I'empresa MUNDO GAP SL, la mesa va acordar admetre la proposició presentada per
l'empresa MUNDO GAP SL, perqué es considera degudament justificada i perfectament
viable i la va considerar com a oferta més avantatjosa, pels preus unitaris ofertats i un import
máxim de 21.789,97 euros IVA exclós; iho va elevar a l'drgan de contractació, en virtut de
l'art. 150 de la Llei 912O17, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

i

L'empresa MUNDO GAP SL ha presentat la declaració responsable.

Tal ¡ com disposa I'art. 159.4.f) de la LCSP i la cláusula 13 del plec de cláusules
administratives particulars, el licitador, I'oferta del qual hagi estat declarada com a més
avantatjosa, será requerit perqué en el termini de 7 dies hábils comptadors des de
l'enviament de la comunicació, aporti el certificat de la seva inscripció al Registre Oficial de
licitadors emoreses classificades del Sector Públic de I'Estat o el de la Comunitat
Autdnoma, així acrediti el compliment de les seves obligacions tributáries i amb la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents.

i

VIST l'informe jurídic i la documentació que integra I'expedient adm¡n¡stratiu.

Aquest tinent d'alcaldia, titular de l'Area d'Hisenda iserveis Centrals, en exercici de les
facultats que li han estat delegades per la Junta de Govern Local a l'acord de 23 de juny de
2015, publicat en el BOPB de09lO7l2O15,
RESOL:

Primer.- APROVAR la classificació de les ofertes oresentades a la contractació del servei
d'impressió, manipulació, empaquetat i lliurament de les paperetes de votació relatives a les
eleccions municipals de 2019, de conformitat amb l'acta de la Mesa Extraordinária de
Contractació del dia 8 d'abril de 2019; DECLAMR com a oferta més avantatiosa la
presentada per l'empresa MUNDO GAP SL, d'acord amb l'acta de la Mesa Permanent de
Contractació del 11 d'abril de 2019: ¡ REQUERIR a aquesta empresa perqué, en el termini
de 7 dies hábils comptadors des de l'enviament de la comunicació, aporti i/o acrediti el
certificat de la seva inscripció al Registre Oficial de licitadors ¡empreses classif¡cades del
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Sector Públic de l'Estat o el de la Comunitat Autónoma , a¡xí com el compliment de les seves
obligacions tributáries ¡amb la Seguretat Social ¡mposades per les disposicions vigents, de
conformitat amb la cláusula 8 i 13 del plec de cláusules administratives particulars que
rege¡xen aquesta licitació i amb I'art. 159 de la Llei 912017 , de 8 de novembre, de contractes
del sector Dúbl¡c.

Segon.- ADVERTIR a I'empresa MUNDO GAP SL que en el cas de no complimentar els
anteriors requeriments en el term¡n¡ indicat, s'entendrá que el l¡c¡tador ha retirat la seva
oferta, procedint a ex¡g¡r-li I'import del 3% del pressupost base de lic¡tació, IVA exclós, en
concepte de penalitat, i es procedirá a requerir el mateix al següent licitador segons l'ordre
de classificació de les ofertes; tot de conformitat amb el que disposa l'art. 159.4.f) de la Llei
912017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
Tercer.- Not¡ficar els anteriors acords a

I PERQUE CONSTI I S'AFEGEIXI AL
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licitadora

¡

als serve¡s técnics municipals.

EXPEDIENT HO CERTIFICO.
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