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UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE VARIS
DOCUMENTS PERSONALITZATS PER A LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA,
RECAPTACIÓ I SEGURETAT CIUTADANA
En data 8 de juny de 2017, a partir de les 10 hores i 30 minuts, es reuneixen els
membres de la mesa de contractació del subministrament de varis documents
personalitzats per a la Gestió Tributària, Recaptació i Seguretat Ciutadana:
. President: Josep Maria Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització.
. Secretari:

Esteve Albàs Caminal, cap del Servei de Contractació, Patrimoni i
Inversions.

. Vocals:

Carme Cot Palacín, interventora accidental.
José Luis González Leal, secretari general.
Mariona Ribera Esparbé, cap de Servei de Tresoreria General i Gestió
Tributària.

D’acord amb la convocatòria de la mesa, els assumptes a tractar es detallen a
continuació:
1. Ratificació de la qualificació de la documentació inclosa en el sobre número
1 (documentació administrativa). A la vista de la diligència signada pel secretari i
el president de la mesa, la mesa acorda ratificar la qualificació del sobre número 1 i
admetre les quatre proposicions rebudes que són les següents:
Número
1
2
3
4

Licitador
Consorcio de Manipulado y Servicios Postales, SL
Servimform, SA
Rotagrama, SA
Gureak Marketing, SLU

2. Obertura del sobre número 2 (oferta econòmica) de les proposicions
presentades mitjançant la plataforma Vortal. A continuació, mitjançant la
plataforma Vortal, es porta a terme l’obertura dels sobres número 2 de les quatre
proposicions rebudes. Es reprodueix a continuació el contingut de cada oferta:
1) Consorcio de Manipulado y Servicios Postales, SL
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2) Servimform, SA
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3) Rotagrama, SA

4) Gureak Marketing, SLU
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El contingut de les proposicions econòmiques formulades per les entitats mercantils
licitadores és el següent:

Licitador

Consorcio
de
Manipulado
y
Servicios
Postales,
SL
Servimform, SA
Rotagrama, SA
Gureak
Marketing,
SLU

Preu variable
fulles
informatives
(€/miler)

Preu variable
calendaris
fiscals (€/miler)

Cost total 2
anys
segons
quantitats
estimades, IVA
no inclòs

48,00

43,00

68,00

15.387,20

44,87
48,00

53,80
57,30

50,30
51,60

80,80
62,50

19.134,08
17.727,68

36,50

38,50

49,80

76,77

17.353,84

Preu fix fulls
notificacions
(€/enviament)

Preu variable
fulls
notificacions
(€/miler)

18,00

3. Aprovació, si escau, de l’oferta econòmicament més avantatjosa i de la
proposta d’adjudicació del contracte, condicionada a la inexistència
d’elements que requereixin d’un estudi del contingut o d’aclariments de les
empreses licitadores.
Tenint en compte que en el moment d’obertura del sobre 3 no es detecten qüestions
que requereixin d’un estudi del contingut o d’aclariments de les empreses licitadores
i que l’únic criteri d’adjudicació és el preu més baix considerant les quantitats
estimades, la mesa proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del
subministrament de varis documents personalitzats per a la Gestió Tributària,
Recaptació i Seguretat Ciutadana, a favor de la proposició presentada per l’entitat
mercantil Consorcio de Manipulado y Servicios Postales, SL, amb CIF B92621762,
pels imports que es detallen a continuació, IVA no inclòs:
Preu fix per cada enviament de fulls notificacions

18,00 €/enviament

Preu variable fulls notificacions

48,00 €/miler

Preu variable fulles informatives

43,00 €/miler

Preu variable calendaris fiscals

68,00 €/miler

La mesa acorda que tots els acords adoptats en aquest punt tercer quedaran
condicionats a la comprovació posterior de la coincidència dels imports que s’han
indicat. En cas que hi ha hagués alguna divergència que modifiqués de manera
substancial la valoració del sobre 2 o la proposta d’adjudicació, la mesa es tornaria a
convocar a efectes de la seva valoració.
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El secretari de la mesa
Esteve Albàs Caminal

Vist i plau,
El president de la mesa
Josep Maria Sala Rovira
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El president dóna per finalitzat l’acte, a les 10 hores i 45 minuts de la data indicada a
l’encapçalament, i per a que consti s’estén aquesta acta, el contingut de la qual, com a
secretari, certifico.

Signat electrònicament
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Lloc : Manresa
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