MANRESANA D’ EQUIPAMENTS ESCÈNICS S.L
Resolució d’adjudicació del contracte del Servei d’impressió i
enquadernació de la publicitat del llibret de Manresana d’Equipaments
Escènics, SL i recull de la programació d’arts escèniques al Teatre
Kursaal, Teatre Conservatori i Plana de l’Om
Manresana d’Equipaments escènics va aprovar l’expedient de contractació per a la
celebració del procediment d’adjudicació en modalitat de procediment obert.
Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, van concórrer al procediment les
següents empreses:

El dia 17 de maig de 2017 es va realitzar l’acte públic d’obertura de proposicions amb
el resultat que s’indica en l’acta que consta en l’expedient i també disponible en el
perfil del contractant de la Societat.
Un cop complertes les previsions de la Clàusula 6a del Plec de Clàusules
administratives i constituïda la garantia prevista a la Clàusula 8a, cal procedir a
l’adjudicació del contracte.
En conseqüència, en qualitat de Gerent de la Societat,
Resolc
Primer.- Adjudicar el contracte del Servei d’impressió i enquadernació de la

publicitat del llibret de Manresana d’Equipaments Escènics, SL i recull de la
programació d’arts escèniques al Teatre Kursaal, Teatre Conservatori i Plana
de l’Om a favor de Grafo-Industrias gráficas, amb CIF NÚM. A-48203996 per
un preu de VINT-I-QUATRE MIL VUITCENTS CINC EUROS ( 24.805.-€) dels
quals VINT MIL CINC CENTS (20.500.-€) corresponen al preu total de
contractació i QUATRE MIL TRESCENTS CINC (4.305.-€) a l’IVA.
Segon.- Notificar aquesta resolució a les empreses licitadores.
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Tercer.-Procedir a la formalització del contracte en els terminis i forma previstos
a la Clàusula 9a del Plec de Clàusules administratives.
Quart.- Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil del contractant, d’acord
amb el que disposa l’article 154 del TRLCSP, en relació amb la Disposició
Transitòria Primera, apartat 5è, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, en el
termini màxim de 15 dies des de la notificació d’aquesta resolució a les
empreses licitadores.
Manresa,
El Gerent de la Societat
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