EXP 01/18 PO

ACTA RELATIVA A LA PROPOSTA D’EXCLUSIÓ DE L’EMPRESA
GRÀFIQUES LLORET SL DE LA LICITACIÓ PER CONTRACTAR EL
SERVEI CONSISTENT EN EL DISSENY DE MATERIASL GRÀFICS
I DIGITALS, IMPRESSIÓ I IMPREMTA, PER LOTS

Lloret de Mar (La Selva), el dia 28 d’agost de 2018
A les 11:00 hores, es constitueix a la Sala d’Actes de la Casa de la Vila, la
Mesa de contractació, pel que fa a la licitació per a contractar el servei
consistent en el disseny de materials gràfics i digitals, impressió i impremta,
per lots.
De conformitat al que disposa la Llei de Bases de Règim Local, Text Refós
de Règim Local, Llei Municipal de Catalunya i el RD Legislatiu 3/2011,
presideix la Mesa la Regidora Delegada de Serveis Generals Sra. LLUÏSA
BALTRONS I MOLINA, i la formen la Secretària Accidental Sra. IMMA FUSTÉ I
CAPDEVILA, la TAG MIG de Serveis Jurídics Sra. ELISABET SUREDA i la
Interventora Accidental Sra. DOLORS JORDAN. Actua com a Secretària la
funcionària de la secció de Serveis Jurídics Sra. GEMMA HIDALGO
La Mesa de Contractació, en data 27/08/2018 va procedir a l’obertura del
sobre 3 de les ofertes presentades a la licitació servei consistent en el disseny
de materials gràfics i digitals, impressió i impremta, pel que fa als 3 lots.
En relació a aquesta documentació, des dels serveis tècnics s’ha observat que
la oferta presentada per l’empresa GRÀFIQUES LLORET SL pel que fa al lot 1,
presenta errors substancials en relació al model d’oferta econòmica que
constava al plec de clàusules administratives (en el qual hi constaven
diferents unitats, respecte les quals s’havien d’ofertar preus unitaris).
Concretament els errors detectats són els següents:

‐

‐

Pel que fa al concepte “sobres reciclats sense finestra 115x225 1+0 –
3.500 unitats”, en l’oferta l’empresa referida es fa constar aquesta
unitat dues vegades, ofertant en cada cas un preu diferent: 109,00 €,
IVA a part i 134,00 € IVA a part.
Pel que fa a les unitats següents “Fullets A5, tintes 4+0; paper estucat
reciclar del 130g/m2; separats en paquets de 25 unitats – 300 unitats,
500 unitats, 2.500 unitats” (que consten al model d’oferta econòmica
del lot 1 establert al plec administratiu), l’empresa en la seva oferta
omet aquestes unitats i per tant no s’ofereixen preus unitaris en relació
a aquestes
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‐

I a la vegada, fan constar unitats i preus de conceptes que no
constaven al model d’oferta econòmica: “Fulls DIN A4; tintes 1+0;
paper òfset 80g/m2 TCF – 50.000 unitats”.

De conformitat amb l’article 84 del Reglament general de la Llei de contractes
del sector públic aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, “Si
alguna proposició no guardés concordança amb la documentació examinada
i admesa, excedís del pressupost base de licitació, variés substancialment el
model establert, o comportés error manifest en l’import de la proposició, o
existís reconeixement per part del licitador que aboleix d’error o
inconsistència que la fessin inviable, serà rebutjada per la mesa, en resolució
motivada (…)”.
En aquest sentit, l’acord 87/2015, de 20 d’agost de 2015, del Tribunal
Administratiu de Contractes Públics d’Aragó, d’acord amb la consolidada
doctrina jurisprudencial i dels tribunals administratius de contractes,
estableix que convé recordar que la presentació de l’oferta suposa
l’acceptació incondicionada del contingut de la totalitat de les clàusules del
plec, les quals constitueixen la llei del contracte i vinculen a les parts
implicades en el procediment. En aquest sentit el plec és el document que
defineix el model de l’oferta i el contingut de la mateixa, i a aquest ha
d’acomodar i subjectar les seves actuacions tot licitador.
Per aquest motiu, aquest mateix acord determina “la necessitat d’adaptació
de les proposicions al contingut dels plecs (…) ja que ha d’atendre’s al model
establert sense introduir en ell variacions substancials. Les proposicions que
no respectin aquests requisits hauran de ser rebutjades en resolució
motivada, tal i com disposa l’article 84 del RGLCAP”.
I conclou que “l’absència d’un preu en la oferta constitueix una omissió que
no pot ser objecte d’aclariment ja que implicaria una modificació de la
mateixa; i molt més després de l’obertura i lectura en audiència pública dels
preus de la resta de licitadors, doncs l’aclariment suposaria una vulneració
del principi d’igualtat de tracte entre els licitadors.
A la vegada, de l’anàlisi de l’error de las proposicions que fa la sentència del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Sala Quarta de 29 de març de 2012
(assumpte C-599/2010), se’n desprèn que quan hi ha diverses
interpretacions possibles d’una oferta econòmica, s’ha d’entendre que no
estem davant un simple error de càlcul, i l’actuació de la Mesa ha de ser no
admetre l’esmena d’aquesta oferta, ja que mai és admissible que a través
d’un aclariment es produeixi una correcció o millora dels termes de l’oferta.
Ens trobem, per tant, davant d’un cas en què la oferta presentada per
l’empresa GRÀFIQUES LLORET SL en relació al lot 1 de la licitació del servei
consistent en el disseny de materials gràfics i digitals, impressió i impremta,
per lots, és incompleta ja que no ha ofert tots els preus unitaris requerits en
el model d’oferta econòmica, així com hi ha diverses interpretacions possibles
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d’una mateixa unitat (sense possibilitat d’aclariment), i en definitiva es varia
substancialment aquest model. Per a la qual cosa, la Mesa de Contractació
acorda presentar a la Junta de Govern Local la següent proposta:
PRIMER.- EXCLOURE la oferta presentada per l’empresa GRÀFIQUES LLORET
SL, pel que fa al LOT 1 de la licitació per l’adjudicació del contracte
administratiu, mitjançant procediment obert, del servei consistent en el
disseny de materials gràfics i digitals, impressió i impremta, per lots per tot
l’exposat a aquesta ACTA.
SEGON.- Que es comuniqui aquest acord al serveis tècnics pertinents per tal
que al fer l’avaluació dels criteris es tingui en compte l’exclusió d’aquesta
oferta.
A continuació, a les 11:30 hores, la Sra. Presidenta declara acabada la reunió
l'acta de la qual és signada per la Sra. Presidenta de la Mesa. Ho certifico.
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