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Número de Referència: DX6EUUFNR7VC

SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI QUE CONSISTEIX EN LA
CONFECCIÓ, IMPRESSIÓ, DISTRIBUCIÓ I EXPLOTACIÓ PUBLICITÀRIA DE LA
PUBLICACIÓ MUNICIPAL 'L’APUNTADOR'.
En data 17 de gener de 2019, a les 11 hores, i posteriorment a les 14.00 hores, arrel
de les contingències informàtiques que han afectat la Plataforma Vortal, es varen
reunir els membres de la Mesa de contractació del servei que consisteix en la
confecció, impressió, distribució i explotació publicitària de la publicació
municipal 'L’Apuntador'.
. Presidenta: Àuria Caus Rovira
. Secretària:

Lourdes Castells Castany

. Vocals:

Josep Joan Simon Carreras
Josep Pujol Sancho
Mariona Ribera Esparbé, interventora
José Luis Gonzalez Leal, secretari general.

Ha excusat la seva assistència:
Josep Maria Sala Rovira, regidor delegat d’Hisenda i Organització.

D’acord amb la convocatòria de la Mesa, els assumptes a tractar es detallen a
continuació:
1. Obertura del sobre (únic) de cada una de les proposicions presentades
mitjançant la Plataforma Vortal.
Mitjançant la plataforma Vortal, es porta a terme l’obertura dels sobres únics de
les (3) tres proposicions rebudes, les dades de les quals figuren en el quadre
adjunt:
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Un cop qualificada la documentació inclosa en el sobre únic de cadascuna de les
ofertes presentades, s’admeten les (3) tres proposicions presentades, subscrites
per:
1. EDICIONS INTERCOMARCALS, SA
2. EDITORIAL MIC, SL
3. GPL, SCCL

(A-08.539.165)
(B-24.301.871)
(F-66.096.355)

I fruit de la comprovació de la documentació inclosa, es verifica que:
1. El representant de cadascun dels licitadors DECLARA RESPONSABLEMENT que:


Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents, que
reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i que no incorre
en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes a la LCSP.



Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.



Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la solvència
econòmica, financera i tècnica o professional, i que es compromet a adscriure a
l’execució del contracte els mitjans personals i materials necessaris per al
compliment del contracte.



Que no té cap tipus de deute amb l’Ajuntament de Manresa.

2. Cadascun dels licitadors PROPOSA I ACCEPTA, com a mitjà vàlid perquè
l’Ajuntament efectuï les comunicacions en els actes de tràmit d’aquesta contractació
(comunicacions i intercanvi d’informació necessaris per a la resolució del
procediment d’adjudicació), l’acte d’adjudicació del contracte i tots aquells vinculats
amb l’execució, el correu electrònic següent:

Edicions Intercomarcals, SA
Editorial MIC, SL

sespinal@regio7.cat
620 819 409
direccion@editorialmic.com 987 27 27 27

GPL, SCCL

comercial@dbcoop.cat

608314139

3. Els licitadors FORMULEN la proposta econòmica i tècnica que es detalla a
continuació:

Empresa
1

Edicions
Intercomarcals, SA

2

Editorial MIC, SL

3

GPL , SCCL

Oferta

20.600,00 €
15.650,00 €
17.790,00 €

Punts de
distribució

Integració social persones
discapacitades
Percentatge
Nombre
treballadors
treballadors
amb
en plantilla
discapacitat

% baixa

6

3,28

61

0,48%

6

2

100

24,40%

6

0

-

14,06%
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A la vista de les ofertes presentades, i d’acord als termes de la clàusula 19a del PCA
que es reprodueix a continuació, s’observa que l’oferta presentada per la mercantil
Editorial MIC, SL, inclou un percentatge de baixa del 24,40%, que és superior al 10%
de la mitjana de les baixes (22,98%).
Clàusula 19a. (...) Les ofertes econòmiques considerades seran aquelles que no siguin
anormalment baixes o desproporcionades, és a dir, aquelles el percentatge de les
quals no sigui més de 10 punts superiors a la mitjana dels percentatges de baixa de
les diferents ofertes.
Quan una oferta econòmica no pugui ser considerada, quedarà exclosa de la licitació,
sempre que un cop realitzada l’oportuna audiència al licitador afectat quedi confirmat aquest
valor anormalment baix o desproporcionat.
La mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes admeses al
procediment, llevat de les dues ofertes més altes i les dues més baixes de l’esmentat grup
d’ofertes, que no es i tindran en compte per al referit càlcul. Quan el nombre d’ofertes
admeses al procediment sigui inferior a 7, per calcular la mitjana aritmètica no es tindran en
compte l’oferta més alta ni l’oferta més baixa. Quan el nombre d’ofertes admeses al
procediment sigui inferior a 5, per calcular l’esmentada mitjana aritmètica es tindran en
compte totes les ofertes admeses.

De conformitat amb l’article 149 de la LCSP, havent identificat una oferta incursa en
presumpció d’anormalitat, s’escau requerir al licitador en qüestió per tal que justifiqui
i desglossi raonable i detalladament la viabilitat econòmica de la seva proposta.
La presidenta dóna per finalitzat l’acte, a les 14 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
secretària, certifico.

La secretària de la Mesa
Lourdes Castells Castany

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C
LOURDES CASTELLS
CASTANY
Data :2019.01.21
15:50:18 CET
Raó:Signatura
Lloc : Manresa

Vist i plau
La presidenta de la Mesa
Àuria Caus Rovira

Signat electrònicament
per :AURIA CAUS
ROVIRA - DNI
39356357E (TCAT)
Data :2019.01.22
09:30:07 CET
Raó:Signatura
Lloc : Manresa
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