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Contractació i Patrimoni

INFORME D’ADJUDICACIÓ, PREVI INFORME TÈCNIC RESPECTE A LA
DOCUMENTACIÓ REBUDA EN RESPOSTA ALS REQUERIMENTS DE
PRESSUMPTA BAIXA ANORMAL O DESPROPORCIONADA, PER AL
CONTRACTE DELS SERVEIS D’IMPRESSIÓ MASSIVA DE DOCUMENTS I
SERVEIS ASSOCIATS PEL SERVEI MUNICIPAL DE RECAPTACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ.

Antecedents
1. En data 25 d’abril de 2022, el Cap del Servei de Gestió Tributària i Recaptació
va emetre un informe en el qual s’informava de la possible baixa anormal o
desproporcionada presentada per algunes empreses licitadores, en el marc del
procediment de licitació del contracte dels serveis d’impressió massiva de
documents i serveis associats del Servei Municipal de Recaptació de
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. En concret, les empreses que van
presentar ofertes amb valors presumptament anormals o desproporcionats van
ser:
1) ROTAGRAMA, SL, amb NIF B61790663 (23,41% de la mitjana aritmètica de les
ofertes presentades).
2) CONSORCIO DE MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES, SL, amb NIF
B92621762 (14,91% de la mitjana aritmètica de les ofertes presentades).
2. El Servei de Contractació, d’acord amb l’art. 149 de la Llei 9/2007 de
Contractes del Sector Públic, va requerir aquestes empreses perquè, “en el
termini de 5 dies hàbils i no més tard del 2 de maig, justifiquin les seves ofertes
i les desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de
costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la
anormalitat de l’oferta”.
Informe tècnic sobre la justificació de la presumpta baixa anormal o
desproporcionada.
Les empreses ROTAGRAMA, SL i CONSORCIO DE MANIPULADO Y SERVICIOS
POSTALES, SL, han presentat en temps i forma la documentació de justificació del
preus oferts, que ha estat examinada per qui subscriu aquest informe. Vista la
documentació, doncs, s’informa a continuació:
a) Justificació de l’empresa ROTAGRAMA, SL
L’empresa justifica la seva oferta per aquests motius:
-

L’alt grau de capacitat tècnica li permet obtenir importants estalvis de costos
que s’han aplicat directament en el plantejament de l’oferta. Que l’empresa està
especialitzada en la producció d’aquest tipus de documents per a les

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

Document electrònic
Número de validació: 14157771376033706712

Contractació i Patrimoni

Administracions Públiques, per la seva infraestructura, mitjans tècnics i
humans.
-

El fet de que sigui un contracte a diversos anys els permet la possibilitat
d’optimitzar la producció del document base.

-

Durant els últims anys han fet inversions que han permès millorar la
productivitat i s’han aplicat a la política general de preus de l’empresa.

-

Degut a la seva alta capacitat de producció i els mitjans tècnics que detallen,
assoleixen una operativitat i una major eficiència de costos, que es reflecteix en
la preimpressió, fabricació del document base, personalització de dades
variables, acabat i producció.

-

Degut al seu gran volum de compra es troba en disposició de negociar acords
comercials amb els seus proveïdors, que repercuteixen en descomptes
importants en el preu final de venda.

En conclusió, qui subscriu aquest informe considera degudament justificada l’oferta
presentada per l’empresa ROTAGRAMA, SL, i per tant, admissible.
b) Justificació de l’empresa CONSORCIO DE MANIPULADO Y SERVICIOS
POSTALES, SL
L’empresa justifica la seva oferta per aquests motius:
-

L’empresa va processar durant l’any 2021 més de 40 milions de documents, la
majoria del mateix tipus objecte d’aquest contracte, el que justifica que, en
quant a personal, no sigui necessària la contractació de personal addicional per
a l’execució del contracte; i en quant a recursos tècnics i rendiments de
maquinària, els mitjans tècnics de que disposen són suficients per realitzar
l’execució del contracte sense necessitat d’ampliar els mateixos, amb la qual
cosa no és necessari elevar els costos.

-

L’empresa disposa de programes informàtics que els permet adaptar-se a
qualsevol entorn que es requereixi i sense cost addicional, estant exempt de
compres addicionals i de pagament de llicències dels mateixos.

-

Donat que realitzen grans comandes als seus proveïdors, gràcies al volum de
treball amb altres Entitats Públiques i privades, poden aconseguir millors preus
en la seva adquisició, repercutint en descomptes addicionals de fins a uns 15%
sobre preus d’anys anteriors.

En conclusió, qui subscriu aquest informe considera degudament justificada l’oferta
presentada per l’empresa CONSORICO DE MANIPULADO Y SERVICIOS
POSTALES, SL.
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Informe d’adjudicació
Les empreses ROTAGRAMA, SL, amb NIF B61790663 i CONSORCIO DE
MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES, SL, amb NIF B92621762, han presentat la
justificació de les ofertes econòmiques, la baixa de les quals era presumptament
anormal o desproporcionada.
Qui subscriu aquest informe considera justificades totes les ofertes.
Els criteris de valoració establerts a l’apartat H del PCAP, són els que es transcriuen a
continuació:
“H. Criteris d’adjudicació
Criteris avaluables de forma automàtica i/o mitjançant fórmules i puntuació:
100%
Oferta econòmica.........................................................................fins 100 punts
Es puntuaran amb 0 punts aquelles ofertes que no millorin el pressupost de
licitació. L’oferta que millori més a la baixa el pressupost de licitació es valorarà
en 100 punts. Les altres ofertes seran puntuades aplicant un rigorós criteri de
proporcionalitat entre ambdues magnituds, màxima i mínima, aplicant la
següent fórmula:
Puntuació: 100 x (IL-IO) / (IL-OME)
IL = Import de licitació
IO = Import ofertat
OME = Oferta més econòmica”
L’oferta econòmica i la puntuació obtinguda per les empreses licitadores, per odre de
major a menor puntuació, és la següent:

Ordre Empresa
1
2

3

4
5

Import
de Oferta
licitació
econòmica
(sense IVA) (sense IVA)
B61790663
2.650,50€
DE B92621762
3.721,50€
Y
CIF

ROTAGRAMA, SL
CONSORCIO
MANIPULADO
SERVICIOS
POSTALES, SL
FORMATO3
A62190145
12.600,00€
SERVICIOS
DE
MARKETING
DIRECTO,, SA
SERVINFORM, SA
A41050980
SERVICIOS
PLENOS B61456984
DE MANIPULACION, SL
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Punts
100
89,24

4.185,00€

84,58

5.499,00€
6.300,00€

71,37
63,32
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6

GABINETE
DE B64154537
INGENIERIA GRAFICA,
SL

11.250,00€

13,57

En conseqüència, es proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa ROTAGRAMA,
SL, amb NIF B61790663, per import de 2.650,50€, més el 21% d’IVA, que fan un total
de 3.207,11€.
Cap de Servei de Gestió Tributària
i Recaptació

Matias Acebes Fernández
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