ACTA D’OBERTURA DE PLIQUES (sobre 1)

Identificació de la sessió:
Data: 10 de maig de 2016
Inici: 11.08 hores
Fi: 11.57 hores
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Sant Celoni
Assistents:
President:
Vocals:

Secretària:

Francesc Deulofeu Fontanillas
Antoni Peralta Garcerá
Sònia Martínez López
Teresa Pou Busquets
Gemma Pascual Pou
Anna Puig Soler

Alcalde
Secretari municipal
Interventora municipal
Coordinadora de Comunicació
Tècnica de Comunicació (suplent)
Tècnica administració general

S’excusa:

Josep Puigtió Ruiz

Tècnic de Comunicació

Ordre del dia:
Obertura del sobre 1 (documentació administrativa) de les pliques presentades a la licitació
del contracte per a la impressió de 14 números del butlletí municipal “L’informatiu”.
Antecedents:
La Junta de Govern Local, en sessió de 06.04.2016, va aprovar l’expedient per a la
contractació del servei per a la impressió de 14 números del butlletí municipal “L’informatiu”.
El contracte s’ha licitat pel procediment obert, amb publicació del corresponent anunci al
Butlletí oficial de la província, a la Plataforma de serveis de contractació pública de la
Generalitat de Catalunya i al perfil del contractant del web municipal.
En el termini reglamentari s’han rebut 7 ofertes per optar al contracte.
Desenvolupament de la sessió:
Es procedeix a l’obertura del sobre 1 (documentació administrativa) de les 7 pliques, amb el
següent resultat:

Plica 1 presentada per C.G. CREACIONES GRAFICAS SA
D’acord amb la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives particulars, es detecten les
següents mancances:
•

Declaració responsable de no incórrer en les prohibicions de contractar que preveu
l’article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic i que ha d’incloure la

manifestació d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents.
La declaració aportada fa referència al Reglament General de la Llei de contractes
de les Administracions Públiques i no al Text refós de la Llei de contractes del
sector públic (article 60), com es demana.
•

Documentació que acrediti el compliment de les següents característiques tècniques
que s’exigeixen en la confecció de “L’informatiu”:
a) 90% mínim de fibres post-consum reciclades
b) Procés de blanquejat totalment lliure de clor (TCF)
c) Grau de blancor >= 70, segons ISO 2470
d) Durabilitat superior a 100 anys segons ISO 5360 o la norma alemanya DIN 6738
e) Tintes lliures de dissolvents orgànics i metalls pesants
L’acreditació aportada és una simple declaració de voluntat, sense que s’acompanyi
cap document que n’acrediti el compliment.

•

Domicili físic per a la pràctica de notificacions, adreça de correu electrònic i número
de telèfon, així com designació d’un persona com a interlocutora amb l’Ajuntament.

Plica 2 presentada per JIMENEZ GODOY SA
D’acord amb la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives particulars, es detecten les
següents mancances:
•

Declaració responsable de no incórrer en les prohibicions de contractar que preveu
l’article 60 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic i que ha d’incloure la
manifestació d’estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, imposades per les disposicions vigents.

•

Respecte del compliment de les característiques tècniques que s’exigeixen en la
confecció de “L’informatiu” no s’acredita per cap mitja la durabilitat superior a 100
anys segons ISO 5360 o la norma alemanya DIN 6738.

•

Tota la documentació aportada fa referència a JIMENEZ GODOY SA, però en la
portada dels sobres i en el full “Domicili físic per realitzar notificacions” es parla de
JIMENEZ GODOY SL. Caldria un aclariment al respecte.

Plica 3 presentada per PRODUCCIONES MIC CL
Es comprova que la documentació aportada s’ajusta a allò requerit a la clàusula 9 del Plec
de clàusules administratives particulars regulador del contracte.

Plica 4 presentada per GRÀFIQUES IMPULS 45 SL
D’acord amb la clàusula 9 del Plec de clàusules administratives particulars, es detecten les
següents mancances:
•

En el poder notarial aportat no consta que la Sra. Eva Benaiges Ill tingui capacitat
per representar l’empresa davant l’Administració pública.

•

L’escriptura de constitució de la societat aportada, i les seves posteriors
modificacions, no indiquen que l’objecte social de l’empresa es correspongui amb
l’objecte del contracte que es licita.

•

Relació dels principals contractes realitzats o en execució, en els últims 5 anys,
similars al que és objecte d’aquest contracte, per un import acumulat de 40.000 €,
IVA no inclòs.

Plica 5 presentada per GRAFO SA
Es comprova que la documentació aportada s’ajusta a allò requerit a la clàusula 9 del Plec
de clàusules administratives particulars regulador del contracte.

Plica 6 presentada per IMPREMTA PAGÈS SL
Es comprova que la documentació aportada s’ajusta a allò requerit a la clàusula 9 del Plec
de clàusules administratives particulars regulador del contracte.

Plica 7 presentada LITOGRAFIA ROSÉS SA
Es comprova que la documentació aportada s’ajusta a allò requerit a la clàusula 9 del Plec
de clàusules administratives particulars regulador del contracte.

Conclusions:
D’acord amb la clàusula 10 del Plec de clàusules administratives particulars regulador del
contracte, els licitadors disposen d’un termini de 3 dies per esmenar les deficiències
detectades. Finalitzat aquest termini es convocarà els membres de la mesa per dictaminar
les ofertes que puguin considerar-se admeses i les rebutjades, i procedir a l’obertura del
sobre 2 (oferta) de la plica o pliques declarades admeses. L’acte serà públic i es convidarà a
assistir als licitadors.
La secretària deixa constància que, per equivocació, s’ha obert el sobre 2 (oferta) de la plica
presentada per GRAFO SA, però que, advertit l’error, immediatament s’ha procedit a tancar
el sobre sense que cap membre de la mesa hi hagi tingut accés.
S’aixeca la reunió i s’estén la present acta que se signa en prova de conformitat.
El president,
Francesc Deulofeu Fontanillas

La secretària,
Anna Puig Soler

