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Ref: C-3/2022 

 

 

ACORD D’ADJUDICACIÓ  DEL CONTRACTE  DE SERVEI D’IMPRESSIÓ DE FACTURES DE CONSUM I 

TREBALLS RELACIONATS A AIGÜES DE BLANES, SA  

 

El dia 23 de febrer de 2022  es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives particulars reguladores 

del contracte administratiu per adjudicar, mitjançant procediment obert, el CONTRACTE DE SERVEI 

D’IMPRESSIÓ DE FACTURES DE CONSUM I TREBALLS RELACIONATS A AIGÜES DE BLANES, SA i es 

convocà licitació pública per a la seva adjudicació. 

 

Durant el termini de presentació d’ofertes, concorren al present concurs les següents empreses: 

 

1. CONSORCIO DE MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES, S.L. 

2. FORMATO 3 SERVICIOS DE MARKETING DIRECTO, SA 

3. GUREAK MARKETING 

  

El dia 23 de març de 2022, es constitueix la mesa de contractació per a l’obertura del SOBRE A, que 

haurà de contenir la documentació administrativa que consta a la clàusula 1.9 del plec de condicions 

administratives i econòmiques particulars que regula aquesta contractació i les empreses presentes 

aporten correctament la documentació sol·licitada. 

 

El mateix dia, en acte públic, es procedeix a l’obertura del SOBRE B de les proposicions presentades, 

que contenen la documentació tècnica acreditativa dels criteris a valorar mitjançant fórmula 

automàtica i es presenten les següents ofertes: 

 

1.- L’empresa CONSORCIO DE MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES, S.L. presenta la següent 

proposta: 

 

➢ OFERTA ECONÒMICA 

 

CONCEPTE QUANTITAT IMPORT MÀXIM 

UNITARI (en 

euros) IVA 

EXCLÒS 

PREU UNITARI 

OFERTAT (en 

euros) IVA 

EXCLÒS 

Import unitari (€/unitat) sense 

Iva, del servei complert 

d’impressió de factura de 

consum, en format paper, 

segons característiques dels 

 

 

152.000 ut 

 

 

0,0783 

 

 

0,0498 
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servei (sobres inclosos). 

Import unitari (€/unitat) sense 

IVA, del servei complert 

d’impressió de les cartes d’avís, 

en format paper (sobres 

inclosos). 

 

15.000 ut 

 

0,0443 

 

0,0426 

Impressió factures (TOTAL)  12.556,10€ 8.208,60 

 

➢ OFEREIX 8.760 HORES/ANY en relació a l’horari laboral d’impressió en fàbrica anual. 

 

➢ OFEREIX UNA REDUCCIÓ DE 5 DIES LABORABLES del termini de lliurament de les impressions. 

 

Aplicant els criteris de valoració establerts en el plec de condicions, l’empresa presentada a aquesta 

licitació obté una puntuació de 92,86 punts.  

 

2.- L’empresa FORMATO 3 SERVICIOS DE MARKETING DIRECTO, SA  presenta la següent proposta: 

 

➢ OFERTA ECONÒMICA 

 

CONCEPTE QUANTITAT IMPORT MÀXIM 

UNITARI (en 

euros) IVA 

EXCLÒS 

PREU UNITARI 

OFERTAT (en 

euros) IVA 

EXCLÒS 

Import unitari (€/unitat) sense 

Iva, del servei complert 

d’impressió de factura de 

consum, en format paper, 

segons característiques dels 

servei (sobres inclosos). 

 

 

152.000 ut 

 

 

0,0783 

 

 

0,0689 

Import unitari (€/unitat) sense 

IVA, del servei complert 

d’impressió de les cartes d’avís, 

en format paper (sobres 

inclosos). 

 

15.000 ut 

 

0,0443 

 

0,0440 

Impressió factures (TOTAL)  12.556,10€ 11.132,80 

 

➢ OFEREIX 6.240 HORES/ANY en relació a l’horari laboral d’impressió en fàbrica anual. 

 

➢ OFEREIX UNA REDUCCIÓ DE 5 DIES LABORABLES del termini de lliurament de les impressions. 
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Aplicant els criteris de valoració establerts en el plec de condicions, l’empresa presentada a aquesta 

licitació obté una puntuació de 48,28 punts.  

 

3.-  L’empresa GUREAK MARKETING presenta la següent proposta: 

 

➢ OFERTA ECONÒMICA 

 

CONCEPTE QUANTITAT IMPORT MÀXIM 

UNITARI (en 

euros) IVA 

EXCLÒS 

PREU UNITARI 

OFERTAT (en 

euros) IVA 

EXCLÒS 

Import unitari (€/unitat) sense 

Iva, del servei complert 

d’impressió de factura de 

consum, en format paper, 

segons característiques dels 

servei (sobres inclosos). 

 

 

152.000 ut 

 

 

0,0783 

 

 

0,076 

Import unitari (€/unitat) sense 

IVA, del servei complert 

d’impressió de les cartes d’avís, 

en format paper (sobres 

inclosos). 

 

15.000 ut 

 

0,0443 

 

0,043 

Impressió factures (TOTAL)  12.556,10€ 12.197 

 

➢ OFEREIX 3.486 HORES/ANY en relació a l’horari laboral d’impressió en fàbrica anual. 

 

➢ OFEREIX UNA REDUCCIÓ DE 4 DIES LABORABLES del termini de lliurament de les impressions. 

 

Aplicant els criteris de valoració establerts en el plec de condicions, l’empresa presentada a aquesta 

licitació obté una puntuació de 25,34 punts.  

 

D’acord amb el què estableix l’article 85 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, mitjançant el 

qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, l’oferta 

presentada per CONSORCIO DE MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES, S.L. pot  incórrer en baixa 

temerària, al presentar una baixa econòmica superior al 25% del preu de licitació. 

 

Donada la puntuació obtinguda, la mesa de contractació proposa l’adjudicació d’aquest contracte a 

l’empresa CONSORCIO DE MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES, S.L., d’acord amb l’oferta 

presentada i sempre i quan quedi justificat a l’expedient, mitjançant informe tècnic, que tot i està 

incurs en baixa temerària es pot prestar el servei d’acord amb el què s’estableix en el plec de 

condicions. 
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Vist l’informe emès, en data 29 de març de 2022, pel Cap d’Administració d’Aigües de Blanes, SA, 

posant de manifest que es considera correcta i suficientment acreditat el compliment de contracte i 

justificada la baixa proposada, 

 

Requerida l’empresa perquè presenti la documentació a que fa referència la clàusula 1.20 del plec de 

condicions esmentat, la presenta correctament dins de termini.  

 

En virtut dels poders que m’han estat conferits per la Junta General del 24 d’octubre del 2019, i 

elevats a públics el dia 16 de gener de 2020 i inscrits en el registre mercantil de Girona el dia 24 de 

gener de 2020. 

 

 

ACORDO: 

 

Primer.- ADJUDICAR el contracte  DE SERVEI D’IMPRESSIÓ DE FACTURES DE CONSUM I TREBALLS 

RELACIONATS A AIGÜES DE BLANES, SA a l’empresa CONSORCIO DE MANIPULADO Y SERVICIOS 

POSTALES, SL d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars i l’oferta presentada, pel 

termini d’1  any, i d’acord amb els següents preus unitaris: 

 

 

CONCEPTE QUANTITAT IMPORT MÀXIM 

UNITARI (en 

euros) IVA 

EXCLÒS 

PREU UNITARI 

OFERTAT (en 

euros) IVA 

EXCLÒS 

Import unitari (€/unitat) sense 

Iva, del servei complert 

d’impressió de factura de 

consum, en format paper, 

segons característiques dels 

servei (sobres inclosos). 

 

 

152.000 ut 

 

 

0,0783 

 

 

0,0498 

Import unitari (€/unitat) sense 

IVA, del servei complert 

d’impressió de les cartes d’avís, 

en format paper (sobres 

inclosos). 

 

15.000 ut 

 

0,0443 

 

0,0426 

Impressió factures (TOTAL)  12.556,10€ 8.208,60 

 

 

 

 



                                                                                                                       

               

Acord adjudicació. Expedient C-3/2022                                                                                                                                                                                                 5 

                                                        

 

 

Segon.- REQUERIR a l’empresa CONSORCIO DE MANIPULADO Y SERVICIOS POSTALES, SL que dins  el 

termini dels 5 dies següents al requeriment efectuat per ABSA, el representant de dita empresa haurà 

de formalitzar el contracte.  

 

Tercer.-  Notificar el present acord a les empreses licitadores i publicar l’adjudicació al perfil del 

contractant de la web de la societat AIGÜES DE BLANES, SA. 

 

 

Blanes, a la data de la signatura digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NARCÍS PIFERRER REIXACH 

Conseller Delegat d’Aigües de Blanes, SA 
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