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MESA DE CONTRACTACIÓ
ACTA DE REVISIÓ DE TEMERITAT
CONTRACTACIÓ:
CONTRACTACIÓ
DE
LA
IMPRESSIÓ,
ENQUADERNACIÓ
I
SUBMINISTRAMENT DE LA MONOGRAFIA “ORIOL MASPONS. LA FOTOGRAFIA ÚTIL” EN
CATALÀ I CASTELLÀ
A Barcelona, a les 13:00 hores del dia 11 de desembre de 2019, a les dependències del
Museu Nacional d'Art de Catalunya, es constitueix la Mesa de Contractació per tal d’avaluar
tota la informació i documentació proporcionada per l’empresa ZONA LÍMITE CASTELLÓN,
SL, en resposta al requeriment efectuat atesa la presumpció d’anormalitat de la seva oferta,
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. 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 esmentat.
Un cop analitzada la documentació presentada, i atesa la naturalesa del contracte, la Mesa
considera que queda suficientment justificat el preu presumptament temerari de la proposta
econòmica de l’empresa ZONA LÍMITE CASTELLÓN, SL, amb NIF B12787776.
Concretament, s’extreu de la informació i documentació proporcionada per l’empresa:
-

Que aplica una sèrie de mesures en el seu procediment de fabricació que suposa un
abaratiment dels costos.

-

Que compta amb solucions tècniques que suposen unes condicions més favorables a
l’hora de subministrar productes a un preu competitiu. Aquestes solucions tècniques
afecten a diversos factors que intervenen en tot el procés de producció.
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-

Que es respecten les obligacions aplicables en matèria mediambiental i laboral.

Finalitzat l’anàlisi de la documentació presentada, la Mesa PROPOSA:
Primer.- Elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’acceptació de la justificació de la
presumpta baixa temerària de l’empresa ZONA LÍMITE CASTELLÓN, SL, amb NIF
B12787776.
Segon.- Convocar a la mesa de contractació per tal de, un cop estimada o desestimada la
proposta d’acceptació de ZONA LÍMITE CASTELLÓN, SL, amb NIF B12787776, continuar amb
els tràmits del present expedient de Contractació.
I sense més a tractar a les 13:45 hores s'aixeca la sessió i de tot el que s'ha tractat s'estén
la present acta.
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