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Oficina de Contractació
Gerència
ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ EXTRAORDINÀRIA

Codi de verificació: 11583164a3277611

SESSIÓ 7

Núm. expedient

Títol

URV.N01.05.01 Servei
SE49/21

SERVEI DE PREMSA I COMUNICACIÓ A LES TERRES DE L’EBRE PER AL
GABINET DE COMUNICACIÓ I MÀRQUETING DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I
VIRGILI.

Òrgan contractació

La rectora

Unitat promotora

Gabinet de Comunicació i Relacions Externes

Procediment

Obert

Modalitat de contracte

SERVEIS

Tipus tramitació

ORDINÀRIA

Forma adjudicació

Pluralitat de Criteris

CPV

92.400000-5 Servicios de agencias de noticias.

Valor Estimat

54.544,00 €

Tipus impost

IVA

Pressupost licitació

27.272,00 €

Tipus impositiu

21

Total (impostos
inclosos)

32.999,12 €

Lots

NO

Data fi licitació

Termini execució /
2 Anys
Data previst. final exec.

10/08/2021 23:59

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
http://contractaciopre.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=11583164a3277611

President/a:
Sílvia Montserrat Sancho Roca, Gerent en funcions de la URV

Assistents

Vocals:
Enrique Sánchez Garcia, Cap del Servei de Recursos Econòmics
Sandra Rodríguez Rodríguez, Tècnica del Gabinet Jurídic
Secretari/a:
Maria Cristina Milà Rovira, Cap de l’Oficina de Contractació en funcions
Convidats:
Anabel Lambán Gómez-Pastrana, Tècnica de l’Oficina de Contractació

Reunits telemàticament el dia 19 de gener de 2022 a les 9:39 hores, mitjançant la plataforma Teams, les
persones que a dalt es relacionen, constitueixen la Mesa de contractació.
La Secretaria procedeix a donar compte dels següents fets:
Que segons el certificat emès pel gestor documental Plyca, es van presentar, dins de termini, els
següents licitadors:
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Oficina de Contractació
Gerència

Que en data 21 de setembre de 2021 es va procedir a l’exclusió de l’empresa ROSA GARCIA
(AVINGUDA COLOM, 19-21, 2N 2A), en no presentar de manera correcta la documentació sol·licitada al
sobre de documentació administrativa.
Que la resta del procediment va continuar de manera ordinària i sense incidències.
Que en data 3 de novembre de 2021 la Mesa proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa Agència de
Comunicació i RRPP (Bluverd), com a empresa millor valorada. En data 16 de novembre de 2021 es va
notificar el requeriment de documentació realitzat a l’empresa.
Que en data 19 de novembre de 2021 l’empresa Agència de Comunicació i RRPP (Bluverd) presenta
escrit al Registre general de la URV on comunica la seva renúncia a l’expedient, i presenta l’escrit a la
Mesa per al seu estudi.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
http://contractaciopre.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=11583164a3277611

Que en data 2 de desembre de 2021 es procedeix a requerir la documentació necessària per a
l’adjudicació del contracte a l’empresa COMBINATS SCoopC, com a segona empresa millor valorada.
Que transcorregut el termini de presentació de la documentació l’empresa COMBINATS SCoopC, no ha
presentat per la via indicada al requeriment, això és, el gestor documental Plyca. Preguntada l’empresa,
aquesta al·lega que va presentar la documentació per la via existent a la web de la Universitat, però
sense que pugui acreditar quina va ser aquesta via, ni presentar cap documentació justificativa de la dita
presentació.
Que no queden més empreses a la licitació.
Davant els fets aquí exposats, la Mesa de Contractació

ACORDA:
1.- Considerar com a retirada l’oferta presentada per l’empresa COMBINATS SCoopC, segons l’establert
a l’article 150.2 de la LCSP.
2.- Proposar la imposició a l’empresa COMBINATS SCoopC d’una penalització del 3% del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, segons l’establert a l’article 153.2 de la LCSP.
3.- Proposar DESERTA la licitació per a la contractació de servei de premsa i comunicació a les Terres
de l’Ebre.
Finalitzat l'objecte de la sessió, la presidenta dona per finalitzada la mateixa a les 9:47 hores, de la qual,
com a secretària estenc la present acta.
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