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Contracte: Servei de disseny, desenvolupament informàtic, impressió, ensobrat i tramesa de les factures
emeses per SABEMSA als seus abonats.
Expedient: SE-2019-03

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ
Brauli Moreno Moreno, Gerent, i Fabià Diaz Cortés, Conseller Delegat del Consell d’Administració,
ambdós conjuntament en la seva qualitat d’òrgan de contractació de l’entitat ‘SERVEIS I AIGÜES DE
BARBERÀ, EMPRESA MUNICIPAL, S.A.’ (SABEMSA), i en relació a l’expedient de contractació amb codi
SE-2019-03,
•

Vista l’Acta de la Unitat Tècnica Auxiliar de l’Òrgan de Contractació, de data 13 d’abril de 2019,
mitjançant la qual es valoren, atenent als criteris establerts en el Plec de Clàusules
Administratives Particulars (en endavant PCAP), les ofertes admeses en la licitació i es
classifiquen per ordre de puntuació; es proposa l’adjudicació del contracte a la mercantil
GUREAK MARKETING, S.L.U., amb CIF B20158218, empresa que ha formulat la proposta amb
millor relació qualitat-preu d’acord amb els criteris d’adjudicació previstos al PCAP; i s’acorda
requerir-li la documentació establerta al PCAP.

•

Havent-se constatat que dins del termini esmentat, per part de l’empresa GUREAK MARKETING,
S.L.U., s’ha donat compliment al requeriment efectuat en temps i forma.

Atenent als punts antecedents,
ACORDEN

Primer.- ADJUDICAR a GUREAK MARKETING, S.L.U., amb CIF B20158218, el procediment de
contractació relatiu al servei de disseny, desenvolupament informàtic, impressió, ensobrat i tramesa de
les factures emeses per SABEMSA als seus abonats (Exp. SE-2019-03), per un preu ofert de 10.980,00
euros (IVA no inclòs), havent acreditat suficientment que reuneix 3 de les 4 certificacions que es podien
aportar com a criteris avaluables automàticament, i havent aportat adequadament la documentació
exigida a la clàusula 18 del PCAP per tal de resultar adjudicatari del contracte.
Segon.- FIXAR l’1 de juliol de 2019 com a data d’inici de la prestació del servei, determinant, no obstant,
que la primera tramesa de factures a efectuar per part de GUREAK MARKETING, S.L.U., serà la de l’1
d’octubre de 2019.
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Tercer.- DETERMINAR que la formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació
de la present resolució d’adjudicació pel contractista.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses que han participat
en el present procediment de contractació.
Cinquè.- ORDENAR la PUBLICACIÓ del present acord al Perfil de Contractant de la Plataforma de
Contractació de la Generalitat de Catalunya.

Barberà del Vallès, a 17 de juny de 2019.

Brauli Moreno Moreno
Gerent

Fabià Diaz Cortés
Conseller delegat del Consell d’Administració

ACCEPTACIÓ DE LA RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ

EL CONTRACTISTA
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