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DECRET DE GERÈNCIA

Mitjançant resolució de Gerència de data 29 d’abril de 2021, s’aprova l’expedient per procedir
a la contractació, mitjançant procediment obert simplificat del servei d’edició dels avisos de
cobrament dels ingressos metropolitans en període voluntari i executiu.
Durant el termini de presentació d’ofertes es reben les proposicions de 6 empreses:
CONSORCIO DE MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES S.L., FORMATO3 SERVICIOS
DE PUBLICIDAD Y MARKETING S.A., GUREAK MARKETING S.L.U., SERVINFORM S.A.,
MAILTECK S.A. i INFODIRECT BARCELONA 2003 S.L., les quals van estar admeses a la
licitació.

Complerts pel primer classificat els requeriments de conformitat amb el que estableix l’article
150 de la Llei de Contractes del Sector Públic i en ús de les competències delegades
mitjançant Decret de Presidència de data 1 d’agost de 2019,

RESOLC,
Primer.- CLASSIFICAR les proposicions de les empreses admeses establint el següent ordre
decreixent:

Ordre
Final
1
2

Empresa

MAILTECK S.A.
SERVINFORM S.A.

Import
oferta
material
d’ús
habitual
(IVA
exclòs)
0,0243 euros
0,02824 euros

Termini
lliurament

2 dies
2 dies

Puntuació

100,00 punts
86,97 punts
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TORRA XICOY, Ramon Ma. (1 de 2)
Gerent
Data signatura :10/06/2021 12:22:20
HASH:0E9BBC03726453B78A56503C57BB0651E9CDEF35

PONS DUAT, Marcel·li (2 de 2)
Secretari General
Data signatura :10/06/2021 14:03:40
HASH:0E9BBC03726453B78A56503C57BB0651E9CDEF35

S’ha comprovat al Reqistre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) que l’empresa està
degudament constituïda, que el firmant de la proposició té poder bastant per formular l’oferta,
que l’empresa ostenta la solvència econòmica, financera i tècnica requerida i que no està
incursa en prohibició de contractar. Així mateix, ha procedit a la constitució de la garantia
definitiva.
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A la vista de la proposta de la Mesa de Contractació, reunida virtualment en data 27 de maig
de 2021 i en compliment del que disposen els articles 150 i 159 de la Llei de Contractes del
Sector Públic, es van classificar les proposicions de les empreses admeses establint com a
millor l’oferta la presentada per MAILTECK S.A., per tractar-se de l’oferta més avantatjosa per
a l’Administració.

APROVAT

3

4

5
6

FORMATO3 SERVICIOS DE
PUBLICIDAD Y MARKETING
S.A.
CONSORCIO
DE
MANIPULADO Y SERVICIOS
POSTALES S.L.,
GUREAK MARKETING S.L.U
INFODIRECT BARCELONA
2003 S.L

0,02867 euros

2 dies

85,55 punts

0,0294 euros

2 dies

83,13 punts

0,031 euros

4 dies

62,84 punts

0,0398 euros

3 dies

43,74 punts

Segon.- APROVAR l'adjudicació del contracte del servei d’edició dels avisos de cobrament
dels ingressos metropolitans en període voluntari i executiu a favor de MAILTECK S.A., per
un import màxim de 26.462,70 euros (Base: 21.870,00 euros més l’IVA de 4.592,70 euros) i
d’acord als preus unitaris ofertats.
Segon.- DISPOSAR la despesa de 26.462,70 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària
T1030 93210 22708 del pressupost de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb el següent
desglossament:
-

2021: ............................10.232,24 euros.

-

2022:..............................13.231,35 euros.

-

2023: .............................. 2.999,11 euros.
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Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’empresa adjudicatària, a les altres empreses
participants a la licitació posant l’expedient a la seva disposició.
Cinquè.- PUBLICAR l’adjudicació i la formalització al Perfil de Contractant, en compliment del
que disposa l’article 151 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
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tercer.- REQUERIR l’adjudicatari per formalitzar el contracte dintre dels 15 dies hàbils a la
recepció d’aquesta notificació.
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Tot això d'acord amb l'autorització que per despeses plurianuals estableix l'article 174 del Text
refós de la Llei d'Hisendes Locals i la Base 18 d'Execució del Pressupost de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i subordinat al crèdit que es consigni als corresponents
pressupostos.

