ACTA D’OBERTURA DELS SOBRES DE DOCUMENTACIÓ
PRESENTATS PER A PARTICIPAR EN EL CONCURS PÚBLIC PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI CONSISTENT EN EL DISSENY, MUNTATGE,
COMPAGINACIÓ I CONTROL DE LA IMPRESSIÓ DE LA REVISTA
MUNICIPALDEL PRAT DE LLOBREGAT
(EXPEDIENT 01 / 2016)

A la sala de reunions de la seu de la societat El Prat Comunicació SL, al carrer
Doctor Soler i Torrens, 3, del Prat de Llobregat, a les dotze hores i set minuts del
dia dos de desembre de dos mil setze es reuneix la mesa de contractació
constituïda per El Prat Comunicació SL a l’efecte d'obrir els sobres de
documentació del concurs obert per a la contractació del servei consistent en el
disseny, muntatge, compaginació i control de la impressió de la revista municipal
del Prat de Llobregat. Actua com a presidenta Elena Asensio, tècnica de
Departament de Premsa i comunicació de l’Ajuntament del Prat en delegació del
vicepresident de la societat El Prat Comunicació SL, Rafael Duarte, i hi
assisteixen els vocals Oscar Sánchez (director-gerent de El Prat Comunicació SL)
i David Miquel (director de la revista municipal). Actua de secretària Isabel
Gonzalo, responsable de producció de El Prat Comunicació SL.
Atès que el Plec de clàusules administratives que regeixen el concurs estableix
que el termini de presentació d’ofertes va acabar a les dotze hores del dia vint i
nou de novembre de dos mil tretze.
La presidenta certifica que les empreses que han presentat oferta en temps i forma
és la següent:
-

QUID COMUNICACIÓ SL

Es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1, "Documentació del procediment per a
la contractació de servei servei de disseny, muntatge, compaginació i control de la
impressió de la revista de Informació Municipal del Prat de Llobregat” i la relació
de documents presentats és la següent:

1.1.
1.2.
1.3.

1.4.

Dades identificatives
- Nom persona de contacte, adreça postals i electrònica i telèfon
Documents que acrediten la personalitat jurídica de l’empresa
- Còpia de l’escriptura de constitució inscrita al Registre Mercantil
Documents que acrediten la representació
- Personalitat del representant i caràcter amb el que intervé. Còpia
DNI
Declaració responsable sobre incompatibilitat i obligacions
- Declaració responsable

1.5.

1.6.

Documents que acrediten la solvència econòmica i financera
- Document d’entrada dels comptes anuals de l’exercici 2015 al
Registre Mercantil de Barcelona
Documents que acrediten la solvència tècnica
- Titulacions acadèmiques del personal responsable de l’execució
del contracte
- Certificats dels principals serveis o treballs realitzats els últims 3
anys
- Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures
utilitzades per l’empresari per garantir la qualitat i dels mitjans
d’estudi i recerca de l’empresa.

La mesa de contractació declara l’empresa QUID COMUNICACIÓ SL admesa al
concurs.
Seguidament, atès que només una empresa ha presentat proposta per participar
en el concurs obert per a la contractació del servei consistent en el disseny de la
revista municipal del Prat de Llobregat i que aquesta empresa ha estat admesa al
concurs, la presidenta decideix mantenir convocada la mesa de contractació a
l’efecte d’obrir els sobres número 2, "Proposició tècnica del procediment per a la
contractació de servei disseny, muntatge, compaginació i control de la impressió
de la revista de Informació Municipal del Prat de Llobregat” i la presidenta certifica
el contingut del sobre número 2:
-

-

Oferta tècnica:
-

Descripció de l’equip tècnic i unitats tècniques participants en el
contracte. Procés i terminis.

-

Millores i referències per tal de permetre una més àmplia valoració de la
proposta.

Exemples de treballs realitzats.

Atès que el plec de condicions administratives estableix que els criteris vinculats a
l’objecte del contracte que per a la seva avaluació requereixen d’un judici de valor
serien avaluats per la mesa de contractació fins a un màxim de 9 punts valorant
les condicions del servei a prestar, personal dedicat, horaris d’atenció, compromís
de termini de resposta, qualitat del servei, experiència prèvia en publicacions de
les mateixes característiques i millores proposades i que no estiguin incloses a les
condicions tècniques i contractuals especificades en aquest Plec, una vegada
analitzada la proposta tècnica la mesa de contractació decideix atorgar a l’oferta
de QUID COMUNICACIÓ SL 9 punts.

La mesa de contractació acorda convocar l’acte públic d’obertura de les ofertes
econòmiques (sobre núm. 3) el dia 9 de desembre de 2016 a les 13.00 hores a la
sala de reunions de EL PRAT COMUNICACIÓ, c/ Doctor Soler i Torrens, 3.
Seguidament la mesa de contractació acorda aprovar l’acta d’aquesta sessió i la
presidenta aixeca la sessió a les tretze hores i vint minuts, estenent-se aquesta
acta, del contingut de la qual com a secretària certifico.
El Prat de Llobregat, 2 de desembre de 2016

Isabel Gonzalo Isla

