Resolució per a l’adjudicació del servei de traducció i subtitulació de
pel.lícules per a BADALONA COMUNICACIÓ, SA

JOSEP VIÑETA BALSELLS, amb DNI 35.051.141-S en la seva condició de Conseller delegat de la societat mercantil
pública de l’Ajuntament de Badalona, BADALONA COMUNICACIÓ, S.A., en l’expedient 201903-01 he resolt el
següent:
1.- En data 27 de març de 2019, a les 15.00 hores, es va publicar al Perfil del Contractant de l’empresa, ubicat a la
Plataforma Pública de Contractació, la licitació del contracte de servei de traducció i subtitulació de pel·lícules per a
BADALONA COMUNICACIÓ, SA en un procediment obert simplificat sumari (art. 159.6 LCSP)
L’objecte del contracte tenia les codificacions següents:
79530000-8 Serveis de traducció
2.- En data 10 d’abril de 2014, a les 14.00 hores, finalitzava el procediment de presentació d’ofertes i s’indicava que
l’obertura de sobres seria el dia 12 d’abril de 2019 a les 9.00.
3.- Dins dels sobres totes les empreses participants havien inclòs tota la documentació escaient i formulaven les
ofertes que figuren a l’annex I de la present resolució i que donem íntegrament per reproduït.
Aquest resultats també van ser penjats al Perfil del Contractant de l’empresa en data 16 d’abril de 2019 a les 14’30h
4.- Dels resultats es revelava que l’oferta de la licitadora situada en primer lloc podria tenir una proposta que podria
considerar-se anormalment baixa, atès el que disposa l’article 149 LCSP i article 85 del Reial Decret 1098/2001, de
12 d’octubre.
Per això, en data 24 d’abril es va requerir a la licitadora, STARTUL, SL (STARTUL, en el successiu), per a que
justifiqués la no temeritat de la seva oferta i, més concretament, el següent:
a) En l’apartat 2, que tenia un cost de sortida de 6.74.€ l’empresa STARTUL ofereix 4,50 € i l’altre empresa,
MULTISIGNES, ofereix 5,52.-€.
b) En l’apartat 4, que tenia un cost de sortida de 3,50.€ l’empresa STARTUL ofereix 2,40 € i l’altre empresa,
MULTISIGNES, ofereix 2,90.-€.
c) En l’apartat 5, que tenia un cost de sortida de 0,75.€ l’empresa STARTUL ofereix 0,50 € i l’altre empresa,
MULTISIGNES, ofereix 0,60 €
d) En l’apartat 7, que tenia un cost de sortida de 0,10.€ l’empresa STARTUL ofereix 0,04 € i l’altre empresa,
MULTISIGNES, ofereix 0,08 €. En aquest cas, l’empresa STARTUL ofereix 0,037, però, atès que no és
possible la mil·lèsima d’euro perquè no existeix, l’oferta s’eleva a 0,04€.
5.- En data 29 d’abril de 2019, per mitjà de correu electrònic, la licitadora va respondre al requeriment argumentant
els motius que, a criteri empresarial feien possible el compliment del contracte.
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6.- La licitadora ha efectu0t una sèrie d’al·legacions documentades i amb una justificació elaborada i creïble on es
posa de relleu les raons per les que entén que, tot i la possible aparença de temeritat, la licitació en els preus indicats
suposaria aproximadament un benefici industrial d’un 6% descomptat els costos laborals i les despeses generals, el
que farien viable l’execució del contracte sense demora en la qualitat.
És per això que:

RESOLC:
1.

ADJUDICAR el contracte a STARTUL de servei de traducció i subtitulació de pel·lícules per a BADALONA
COMUNICACIÓ, SA, que atès el que disposa l’article 159.6.g) LCSP, serà vàlida amb la signatura de la
resolució i la documentació que li serà remesa

2. La data d’inici de la prestació de serveis serà el proper nou de maig de 2019 i fins al vuit de maig de 2020.

Badalona, a 8 de maig de 2019
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ANNEX 1

1
2
3
4
5
6
7

MULTISIGNES
5,100 €
5,520 €
6,840 €
2,900 €
0,600 €
0,080 €
0,080 €

1
2
3
4
5
6
7
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STARTUL
4,930 €
4,500 €
8,240 €
2,400 €
0,500 €
0,074 €
0,037 €

