Ref.: D154-2019/00294

MESA DE CONTRACTACIÓ
ACTA PER RENÚNCIA DE L’EMPRESA PROPOSADA COM A ADJUDICATÀRIA
CONTRACTACIÓ:
CONTRACTACIÓ
DE
LA
IMPRESSIÓ,
ENQUADERNACIÓ
I
SUBMINISTRAMENT DE LA MONOGRAFIA “ORIOL MASPONS. LA FOTOGRAFIA ÚTIL” EN
CATALÀ I CASTELLÀ
A Barcelona, a les 12:00 hores del dia 14 de gener de 2020, a les dependències del Museu
Nacional d'Art de Catalunya, es constitueix la Mesa de Contractació per tal d’avaluar la
comunicació de renúncia enviada per l’empresa proposada com a adjudicatària, ZONA
LÍMITE CASTELLÓN, SL, de data 13 de gener de 2020, d'acord amb el que estableix l’article
149 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.
PRESIDENT: Sr. Joan Cirilo, Cap de l’Àrea de Gestió
SECRETÀRIA: Sra. Marta García, Cap del Departament de Contractació i Compres
VOCALS:
Sr. Pascual Rincón, Cap del Departament de Gestió Econòmica
Sra. Anna Bernadàs, Cap de l’Àrea Jurídica
Sra. Núria Giralt, Cap del Departament de Publicacions
Sra. Tere Minguell, Tècnica del Departament de Contractació i Compres
En data 5 de desembre de 2019, d’acord amb l’acta de la mesa de contractació de data 4 de
desembre de 2019, es va requerir a l’empresa ZONA LÍMITE CASTELLÓN, SL, amb NIF
B12787776, per tal que justifiqués i desglossés raonada i detalladament el baix nivell del
preu ofert a la seva proposta, mitjançant la presentació d’aquella informació o documents
que resultessin pertinents a aquests efectes. L’empresa ZONA LÍMITE CASTELLÓN, SL, en
data 10 de desembre de 2019 va presentar, en data i termini, resposta al requeriment
esmentat. En data 10 de desembre de 2019 la Mesa de Contractació va proposar l’acceptació
de la justificació de la presumpta baixa temerària.
En data 12 de desembre de 2019, l’òrgan de contractació va resoldre acceptar la justificació
de la presumpta baixa temerària, i seguir amb els tràmits de la contractació.
En data 20 de desembre de 2019 es va requerir a l’empresa ZONA LÍMITE CASTELLÓN, SL,
la corresponent documentació prèvia a l’adjudicació, d’acord amb l’establert als plecs de la
contractació. L’empresa va presentar en data i termini la documentació sol·licitada, sent la
mateixa correcta, i va enviar mostres de treballs realitzats similars a l’objecte del contracte.
En data 13 de gener de 2020, l’empresa va fer arribar al Museu, un escrit de renúncia al
contracte, signat pel representant de l’empresa.
La Mesa considera els arguments expressats per ZONA LÍMITE CASTELLÓN, SL, raonables.
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D’acord amb tot l’expressat, la Mesa de Contractació PROPOSA:
Primer.- Acceptar la renúncia de l’empresa ZONA LÍMITE CASTELLÓN, SL.
Segon.- Proposar com a adjudicatària a l’empresa CG CREACIONES GRAFICAS, SA, amb NIF
A08345035, atès que va quedar segona en la classificació de propostes.
Tercer.- Requerir a l’empresa CG CREACIONES GRAFICAS, SA, atès que la seva oferta es
troba en situació de presumpta temeritat, i d’acord amb el que disposa l’article 149 de la
LCSP, per tal que justifiqui i desglossi raonada i detalladament el baix nivell del preu,
mitjançant la presentació d’aquella informació o documents que resultin pertinents a
aquests efectes.
La resposta al requeriment s’haurà de fer arribar al Museu en el termini màxim de 5 dies
hàbils des de l’enviament de la corresponent comunicació.
En la mateixa s’haurà de justificar l´oferta presentada, concretant les condicions i
característiques específiques de la mateixa, que com a mínim acompliran el demanat als
Plecs que regeixen la licitació. Específicament es justificarà:
-

Que s´acompleixen les condicions mínimes demanades al PCAP i al PPT, en escrit
motivat.
L’oferta econòmica, a efectes de l’avaluació de la seva desproporció, amb un
desglossament dels costos.

Convocar a la Mesa, un cop rebuda la resposta al requeriment de temeritat, per tal
d’avaluar tota la informació i documentació proporcionada pel licitador i elevar de forma
motivada la corresponent proposta d’acceptació o rebuig a l’òrgan de contractació.
I sense més a tractar a les 12:35 hores s'aixeca la sessió i de tot el que s'ha tractat s'estén
la present acta.

Marta García

Joan Cirilo

Anna Bernadàs

Pascual Rincón

Núria Giralt

Tere Minguell
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