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En data 11 de novembre de 2019, d’acord amb l’informe de la Cap del Departament de Publicacions
del del Museu Nacional d’Art de Catalunya, de data 8 de novembre de 2019, es va incoar l’expedient
per a la contractació de la impressió, enquadernació i subministrament de la monografia “Oriol
Maspons. la fotografia útil”.
En data 4 de desembre de 2019 es va reunir en acte públic la mesa de contractació designada per
a l’esmentada contractació, per tal d’obrir les propostes de les 11 empreses licitadores.
En data 5 de desembre de 2019, d’acord amb l’esmentada acta de la mesa de contractació, 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. El
termini per a la presentació de la resposta al requeriment, d’acord amb l’article 159.4.4º de la LCSP,
era de 5 dies hàbils.
L’empresa ZONA LÍMITE CASTELLÓN, SL, amb NIF B12787776, en data 10 de desembre de 2019 va
presentar, en data i termini, resposta al requeriment efectuat.
Un cop analitzada la documentació presentada, i atesa la naturalesa del contracte, la Mesa, en acte
de data 10 de desembre de 2019, va considerar que quedava suficientment justificat el preu
presumptament temerari de la proposta econòmica de l’empresa ZONA LÍMITE CASTELLÓN, SL,
amb NIF B12787776, proposant l’acceptació de la mateixa.
El 12 de desembre de 2019 es va resoldre acceptar, per part de l’òrgan de contractació, la justificació
de la temeritat de l’empresa ZONA LÍMITE CASTELLÓN, SL, amb NIF B12787776.
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 de Contractació, en data 14 de gener de 2020 es va reunir i va proposar l’acceptació de la
renúncia de ZONA LÍMITE CASTELLÓN, SL. En el mateix acte es va proposar com a adjudicatària a
l’empresa CG CREACIONES GRAFICAS, SA, amb NIF A08345035, atès que va quedar segona en la
classificació de propostes. Així mateix, es va proposar 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 justifiqués i desglossés raonada i detalladament
el baix nivell del preu, mitjançant la presentació d’aquella informació o documents que resultin
pertinents a aquests efectes.
En data 14 de gener de 2020, d’acord amb l’esmentada acta de la mesa de contractació, es va requerir
a l’empresa CG CREACIONES GRAFICAS, SA, per tal que justifiqués i desglossés raonada i
detalladament el baix nivell del preu ofert a la seva proposta, mitjançant la presentació d’aquella
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informació o documents que resultessin pertinents a aquests efectes. El termini per a la presentació
de la resposta al requeriment, d’acord amb l’article 159.4.4º de la LCSP, era de 5 dies hàbils.
L’empresa CG CREACIONES GRAFICAS, SA, en data 14 de gener de 2020 va presentar, en data i
termini, resposta al requeriment efectuat.
Un cop analitzada la documentació presentada, i atesa la naturalesa del contracte, la Mesa, en acte
de data 15 de gener de 2020, va considerar que quedava suficientment justificat el preu
presumptament temerari de la proposta econòmica de l’empresa, proposant l’acceptació de la
mateixa.
El 15 de gener de 2020 es va resoldre acceptar, per part de l’òrgan de contractació, la justificació
de la temeritat de l’empresa CG CREACIONES GRAFICAS, SA.
De conformitat amb el nomenament del Patronat del Museu Nacional d’Art de Catalunya de data 6
d’abril de 2017, en base a les facultats que atorga l’article 18 dels Estatuts del MNAC, aprovats per
Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 14 de març de 2006 (DOGC núm. 4625 de 3 de
maig) i d’acord amb les bases d’execució del pressupost del Museu Nacional d’Art de Catalunya.
RESOLC :
Primer.- Adjudicar la contractació de la impressió, enquadernació i subministrament de la
monografia “Oriol Maspons. La fotografia útil”, a l’empresa CG CREACIONES GRAFICAS, SA, amb
NIF amb NIF A08345035, per l’import total de VINT MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS
AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (20.453,79€), més VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB QUIZE CÈNTIMS
(818,15€) en concepte d’IVA, d’acord amb el Plec de Prescripcions Tècniques de la contractació i
amb l’oferta econòmica presentada per l’empresa.
Segon.- Notificar als interessats la present resolució.
Tercer.- D’acord amb el que disposa l’article 159.6.g) de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector
Públic, la formalització d’aquest contracte s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació per part
de l’adjudicatari, d’aquesta resolució d’adjudicació.
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