INFORME JUSTIFICATIU DE LA TRAMITACIÓ COM A CONTRACTE MENOR DE
L'EXPEDIENT RELACIONAT AMB EL SERVEI D'IMPRESSIÓ I REIMPRESSIÓ DELS FULLETS
USATS PEL SERVEI D'ATENCIÓ A LES PERSONES ITINERANT DEL SíNDIC DE GREUGES
SIGNAT AMB TIRO Y RETIRO, SL

1. MOTIVACIÓ DE llNFORME

S'emet aquest informe d'acord amb I'apartat 1.3 de I'article 159 de la L1ei 5/2017, de 28 de març,

de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació deis
impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasad

es i sobre emissions de diòxid de

u que cal un informe justificatiu de "òrgan de contractació quan es
carboni, en el qual es preve
formalitza durant 3 anys consecutius un contracte menor de serveis amb import superior a 5.000
€, IVA exclòs, amb idèntics objecte i destinatària.
2. CARACTERíSTIQUES GENERALS
. Contracte: Contracte administratiu
. Unitat: Adjunt general

. Persona responsable del contracte: Adjunt general

. Expedient: Procediment menor
. Criteri d'adjudicació: Preu

. Títol: Servei d'impressió i reimpressió per al subministrament d'1.500.000 fullets usats per

difondre els desplaçaments pel territori del Servei d'Atenció a les Persones Itinerant
. Import total: 17.995,00 €

. IVA: 21%

. Durada màxima: 1 any, a partir del 4 d'octubre de 2017
3. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR

Per tal d'assabentar les persones veïnes de les poblacions a les quals es desplaça el Servei
d'Atenció a les Persones Itinerant (en endavant, SAPI) del Síndic de Greuges, s'imprimeix un
nombre determinat de fullets per cadascuna d'aquestes visites per tal de fer bustiades en les
poblacions i que les persones veïnes sàpiguen I'hora i el lIoc exacte al qual es poden dirigir i
obtenir informació o formalitzar, si ho creuen convenient, una queixa o consulta.

El Sindic de Greuges no disposa de mitjans per produir aquest material, amb la qual cosa, per tal
d'obtenir aquesta prestació, es demana pressupost a 4 empreses perquè facin una oferta per
executar la prestació.

L'any 2016 i I'any 2017, un cop rebudes les ofertes de les empreses a les quals es va demanar
pressupost, la feta per Tiro y Retiro, SL, va ser I'econòmicament més avantatjosa, amb la qual
cosa es van signar sengles contractes menors per cobrir la necessitat. L'import sense IVA per al
2016 va ser de 17.503,06 €, mentre que per al 2017 es va fer una previsió de des

pesa de

12.000,00 € sense IVA

Durant el setembre de 2017 s'ha observat que la quantitat de fullets disponibles per a la
reimpressió s'exhauria, motiu pel qual el SAPI ha demanat de nou a 4 empreses que presentin un
pressupost per a la impressió i reimpressió d'1.500.000 fullets, després d'estimar que amb aquesta
quantitat es podrien fer bustiades a les poblacions destinatáries del SAPI itinerant durant un any.
Les empreses a les quals es va demanar que fessin oferta van ser les següents:
. Artyplan, SL

. Gráficas Aguado
. Tiro y Retiro, SL

. Pressing Impressió Digital, SA

4. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

Contracte menor, segons els articles 111 i 138.3 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la lIei de contractes del sector públic.

5. OBJECTE DEL CONTRACTE
Impressió i reimpressió d'1.500.000 fullets que usará el SAPI per assabentar les persones veïnes
de la població que es visitará sobre el 1I0c, la data i I'hora en la qual la visita es durá a terme a
partir del4 d'octubre de 2017, i tramesa mitjançant una empresa de missatgeria a I'ens que fará la
bustiada en la població destinatária, sense cost addicional per al Síndic de Greuges quan es tracti
d'una població de I'Àrea metropolitana de Barcelona, i amb la facturació addicional de la prestació
feta per aquesta empresa de missatgeria altrament.

~
6. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
La impressió de les bases ha de ser en un full DINA5 en el qual consta el logo del Síndic de
Greuges, el peu i amb un text fix 2+0, tal i com consta en la plantila inclosa en I'annex 1 d'aquest
informe.

La reimpressió omplirá les dades de la localitat, la data, I'hora i el 1I0c concret en el qual es fará
cada visita, segons les dades que es trametin en cada moment, d'acord amb el que consta en la
plantila inclosa en I'annex 2 d'aquest informe.

7. CONDICIONS PER lABONAMENT DEL TREBALL
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L'empresa facturará la impressió del 1.500.000 fullets amb les dades en blanc de la població
destinatária. El pagament d'aquesta factura es fará un cop I'empresa hagi informat que ha fet
aquesta impressió i hagi presentat la factura, amb la certificació de conformitat prèvia del SAPI.

L'empresa facturará les reimpressions deis fullets de forma mensual amb I'agrupació per població
en el detall de la factura en la qual constará el nombre concret de fullets impresos i el cost de
I'empresa de missatgeria quan la població no estigui inclosa a I'Àrea metropolitana de Barcelona.
El pagament d'aquestes factures es fará un cop I'empresa les hagi presentat al Síndic de Greuges,
amb la certificació de conformitat prèvia del SAPI.

8. TERMINI MÀXIM
La prestació objecte d'aquest contracte no superará I'any, amb la qual cosa no anirá més enllá del

3 d'octubre de 2018.
9. VALORACIÓ DE LES OFERTES
L'únic criteri de valoració és I'import pel qual I'empresa ofereix fer la impressió i reimpressió del
1.500.000 fu

lIets

, tenint en compte que quan la població destinatária formi part de I'Àrea

metropolitana de Barcelona, el cost de I'enviament mitjançant una empresa de missatgeria a I'ens
que en fará la bustiada I'assumirá I'empresa que resulti adjudicatária.

En la taula següent s'aprecien els valors corresponents a les ofertes presentades a les empreses
a les quals s'ha demanat que comuniquessin per quin pressupost durien a terme la prestació:

Artplan,

Empresa
Impressió 1 base (€)
Reimpressió 1 fullet (€)
Total 1 fullet (€)
Impressió 1.500.000 bases (€)
Reimpressió 1.500.000 fullets (€)
Total
1.500.000 fullets (€)

SL
0,0059
0,0170
0,0229
8.850,00
25.500,00
34.350,00

Gráficas
Aguado
0,0075
0,0065
0,0140
11.250,00
9.750,00
21.000,00

Tiro y Retiro,

SL
0,0070
0,0050
0,0120
10.495,00
7.500,00
17.995,00

Pressng Impressó
Digital,SA
Sense res

posta

Sense res

posta

Sense res

posta

Sense res

posta

Sense res

posta

Sense resposta

Conseqüentment, er I'oferta de I'empresa Tiro y Retiro, SL, I'econòmicament més avantatjosa,
s'ha signat un c trac entre aquesta empresa i el Síndic de Greuges de Catalunya per satisfer la

necessitat.
.--"

Barcelona, 4 d'octubre de 2017
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