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MEMòRIA IUSTIFICATIVA DE tA CETEBRACIó D'TTN CONTRACTE

Dades generals

TítoL Subministrament d'un màxim d'1.500.000 fulletons informatius (flyers)
utilitzats per difondre els desplaçaments del Síndic de Greuges a diferents
poblacions de Catalunya, mitjançant el Servei d'Atenció a les Persones
Itinerant, durant l'any 2019, i el lliurament d'aquest material a les empreses
que faran la seva distribució (bustiades) en les poblacions en qüestió.

Tipus de contracte: Subministrament

Procediment: Obert

Valor esümat del contracte : 49.000€(IVA exclòs):

Pressupost de licitacíí:24.500IVA exclòs ,29.645€ import total amb IVA

Termini d'execució: De l'L de gener de 2019, o data de signatura del contracte si
és posterior, a 31 de desembre de 2019

Pròrroga: Màxim un any

Iustificació de la necessitat de contractar

El Síndic de Greuges de Catalunya, mitjançant el servei d'atenció a les persones
itinerant, realitza contínuament desplaçaments al territori per tal d'apropar la
institució al ciutadà i rebre les consultes i queixes que li vulguin presentar.

Per tal d'assabentar les persones veïnes de les poblacions que es visiten, és
necessari disposar de fulletons informatius en els que s'expressi el dia, l'hora i
el lloc on s'atendrà a les persones que s'hi vulguin dirigir, per obtenir informació
de la institució o formalitzar, si escau, una queixa o una consulta.

Determinació del preu del contracte

La determinació del preu és per preu unitari. S'ha pres com a referència els
contractes de similars característiques d'anys anteriors, l'increment de l'IPC i la
previsió de sortides de l'any 2019.

Import de la impressió d'L fulletó: 0,0080 €
Import de la reimpressió d'1 fulletó: 0,0083 €
Pressupost de licitaei6: 24.500 € que juntament amb la quantitat de 5.145 €
corresponent a I'IVA, resulta un import total de 29.645 €.
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Determinació del v,alor estimat del contracte

EI pressupost pel període 2019 és de 24.500 € (lVA exclòs) i atès que es preveu
una pròrroga d'un any el valor estimat del contracte és de 49.000 € (IVA exclòs)

Procediment de contractació proposat

Es proposa I'adjudicació del contracte mitjançant procediment obert i la seva
tramitació ordinària anticipada. Es proposa aplicar en la tramitació les mesures
de gestió eficient previstes en el Decret LIeí 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matèria de contractació pública.

Criteris d'adjudicació

Criteris d' adj udicació avalu ables automàticamentl
1. Oferta econòmica: fins a 90 punts
Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors de la manera
següent:

La màxima puntuació s'atorgarà a I'oferta amb un preu global més baix (lVA
exclòs) i la resta d'ofertes seran puntuades d'acord amb la fórmula següent:

P= Puntuació màxima (90 punts) x Oferta més baixa/Oferta que es puntua

2. Millora en el termini de lliurament: fins a 10 punts

Es valorarà la millora en el termini de lliurament de la manera següent:
-lliurament en 4 dies hàbils: 5 punts
-lliurament en 3 dies hàbils: 10 punts

Iustificació dels criteris d'adjudicació

Els criteris d'adjudicació estan directament relacionats amb I'objecte del
contracte i no limiten la concurrència.

a) Solvència econòmica i financera:
Volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la
data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució
o d'inici d'activitats de I'empresa, per import igual o superior al valor estimat
del contracte. S'acreditarà mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats
en el Registre Mercantil, si l'empresari hi estigués inscrit; en cas contrari, pels
dipositats en el registre oficial en què hagi d'estar inscrit.
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b) Solvència tècnica o professional:
Experiència en subministraments d'igual o similar naturalesa als que
consütueixen I'objecte del contracte. S'acreditarà mitjançant una relació dels
principals subministraments realitzats en el curs dels tres últims anys, en la
que s'indiqui l'import, la data i el destinatari, públic o privat, dels mateixos.
Quan li sigui requerit al licitador per part de la Mesa o de l'òrgan de contractació,
els senreis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant certificats expedits o
visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un cerüficat
expedit per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de
I'empresari acompanyat dels documents que estiguin en el seu poder i que
acreditin el subministrament. Si es tracta d'una empresa de nova creació, Ia
solvència tècnica s'acreditarà mitjançant la descripció de les instal.lacions
tècniques, de les mesures utilitzades per garantir la qualitat i dels mitjans
d'estudi i investigació de I'empresa.

Condicions especials d'execució

D'acord amb l'article 55.2 de la Llei t9/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, s'estableixen els
principis ètics i les regles de conducta als quals, licitadores i adjudicatàries, han
d'adequar la seva activitat:
1. Les licitadores i les adjudicatàries han d'adoptar una conducta èticament
exemplar i han d'actuar per evitar Ia comrpció en qualsevol de totes les seves
possibles formes.
2. En aquest sentit -i al marge dels altres deures vinculats al principi d'actuació
esmentat en el punt anterior, derivats dels principis ètics i de les regles de
conducta als quals les licitadores i les adjudicatàries han d'adequar la seva
activitat- assumeixen p articularment les obligacions se güents:
a) Comunicar immediatament a l'òrgan de contractació les possibles situacions
de conflicte d'interessos.
b) No sol.licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic
influeixi en l'adjudicació del contracte.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a aquells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu
entorn familiar o social.
d) No fer qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat
d'oportunitats i de lliure concurrència.
e) No fer accions que posin en risc l'interès públic.
f) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competiüva, i
abstenir-se de dur a terme conductes que tinguin per objecte o puguin produir
I'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència, com ara els
comportaments col.lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminació d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.). Així mateix,
denunciar qualsevol acte o conducta dirigit a aquestes finalitats i relacionat
amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.
g) No uülitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per
obtenir, directament o indirecta, un avantatge o benefici econòmic en interès
propi.
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h) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats,
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.
i) Col.laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que dugui a terme
per al seguiment i/o I'avaluació del compliment del contracte, particularment,
facilitant Ia informació que se li sol.liciti per a aquestes finalitats.
j) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar
una infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

Declaració d'insuficiència de mitjans

El Síndic de Greuges de Catalunya no disposa dels mitjans adequats ni
suficients per produir ni distribuir el material objecte del contracte.

Iustificació de no dividir en lots I'objecte del contracte

La naturalesa del subministrament, no permet la divisió en lots, ja que en
podria dificultar excessivament I'execució des del punt de vista tècnic, i és més
eficient i adient que el mateix contractista realitzi tot el cicle productiu, més
enllà que no es visualitzi una forma de dividir efectivament I'element en lots.

M. Jesús Paterna
Adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents

Barcelona, 29 d'octubre de 2018
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