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INFORME

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 18238213 A3N76-ZFNQ5-T785D 114A29EA0F43AC9B10D8E04549649297403F456F) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot
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Es procedeix a la qualificació dels documents presentats dins del termini i en la forma
escaient pels licitadors, amb el següent resultat:
Licitadors Presentats:
1. JASMINA HOGER ESTERHAZY (42210919P) presenta oferta en data
10/06/2022 (E-2022-4051).
2. ROSER ORTIGOSA FERNANDEZ (43628346Z) presenta oferta en data
15/06/2022 (E-2022-4156).
3. SERVEIS I MARKETING DAVILANS SL (B62755483) presenta oferta en data
22/06/2022 (E-2022-4324).
4. GOLD CONSULTING BCN, S.L. (B67952796) presenta oferta en data
23/06/2022 (E-2022-4336).
5. GABINET CASAS S.L. (B25436858) presenta oferta en data 27/06/2022 (E2022-4388).
6. ROCAMORA ASSESSORAMENT I GESTIO SLP (B25776238) presenta oferta
en data 27/06/2022 (E-2022-4389).
Entenent-se conforme al plec de clàusules administratives particulars la documentació
presentada per les empreses, queden admeses al present procediment.
A la vista del mateix es proposa com a adjudicatària del contracte actual a l'empresa
ROCAMORA ASSESSORAMENT I GESTIO SLP en la seva oferta en el preu de mil
sis-cents disset euros i quaranta cèntims d’euro (1.617,40€) més tres-cents trenta-nou
euros i seixanta-cinc cèntims d’euro (339,65€) en concepte d’IVA al 21% fent un total
de mil nou-cents cinquanta-set euros cinc cèntims (1.957,05€), el règim econòmic dels
quals és el següent, així com la següent classificació de proposicions, en ordre
descendent:
Licitadors
ROCAMORA ASSESSORAMENT I GESTIO SLP
GABINET CASAS S.L.
SERVEIS I MARKETING DAVILANS SL
GOLD CONSULTING BCN, S.L.
ROSER ORTIGOSA FERNANDEZ
JASMINA HOGER ESTERHAZY

Oferta econòmica
Defensa
Puntuació
Puntuació Total
(IVA exclòs)
judicial
808,70
75,00 SI
25 100,00
1.139,30
29,02 Si
25 54,02
1.200,00
20,58 Si
25 45,58
1.213,20
18,75 Si
25 43,75
1.260,00
12,24 No
0 12,24
1.347,99
0,00 No
0 0,00

L'oferta del licitador que ha obtingut la millor puntuació no és anormalment baixa de
conformitat amb l'art. 149 LCSP 2017.
S’ha comprovat al RELI que l'empresa està degudament constituïda, el signant de la
proposició té poder bastant per a formular l'oferta i no està incursa en cap prohibició
per a contractar. S’incorpora a l’expedient:
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-

Certificat d’inscripció al RELI
Documentació acreditativa de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social

Per tot l’exposat, s’informa favorablement l’adjudicació del contracte de servei
d’impressió i lliurament de material comunicatiu divers a ROCAMORA
ASSESSORAMENT I GESTIO SLP.
Collbató, a la data de la signatura electrònica.

Tècnica de l’Administració General
Beatriz Mirones Millán
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