Núm. Expedient: T2021-MKT-048-SE
Tipificació del contracte: SERVEI
Tramitació: Urgent
Procediment: Obert
Regulació: subjecte a regulació harmonitzada
Descripció del contracte: serveis d’una agència de mitjans pel disseny de l’estratègia i pla

de mitjans de la fundació del gran teatre de liceu, negociació, contractació d’espais
publicitaris i anàlisi i seguiment de les campanyes publicitàries de la Fundació

ACTA D’OBERTURA DE LA DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA CONTINGUDA AL SOBRE NÚM.
1 I DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
A Barcelona, a 9 de juny de 2021 es constitueix la Mesa de Contractació amb els següents
assistents:
Presidenta:
Vocals:

Secretaria:

Sra. Anna Serrano, Directora del Departament Econòmic Financer
Fundació del Gran Teatre del Liceu o persona que la substitueixi.
Sra. Mireia Martínez, Responsable del Departament de Màrqueting de
la Fundació del Gran Teatre del Liceu
Sr. Javier Amorós, Cap de Compres de la Fundació del Gran Teatre del
Liceu
Sra. Cristina Esteve, tècnica del Departament Econòmic Financer de la
Fundació del Gran Teatre del Liceu o persona en qui delegui
Sra. Natalia Sanz, tècnica de l’Assessoria Jurídica de la Fundació del
Gran Teatre del Liceu o persona que la substitueixi.
Sra. Elionor Villen, Cap de l’Assessoria Jurídica de la Fundació del Gran
Teatre del Liceu o persona que la substitueixi.

Objecte de la sessió:
Es objecte de la present sessió la constitució de la Mesa de Contractació, la comunicació de l’acte
d’obertura del sobre relatiu a la documentació general (núm. 1) i revisió de la documentació continguda
en el mateix per tal d’optar a l’adjudicació del contracte indicat a l’encapçalament publicat al perfil del
contractant en data 5 de maig de 2021 i al DOUE el 10 de maig de 2021
Desenvolupament de la sessió:
Primer: La presidenta de la Mesa de Contractació ordena l’obertura del sobre núm.1 de documentació
general mitjançant l’eina del Sobre Digital i el Secretari verifica i certifica el contingut de la documentació
presentada pels licitadors.
Segon: Tot seguit es procedeix a la qualificació dels documents aportats per les empreses licitadores en
el termini establert i en la forma pertinent d’acord amb el previst en el Plec de Clàusules Particulars que
regeix el present procediment de contractació.

A la vista de la documentació aportada la Mesa de Contractació adopta els següents:
ACORDS

Primer: Tenir com a presentades en el procediment de referència a les següents empreses licitadores:
CARAT ESPAÑA SAU
DATAPLANNING ESPAÑA SLU
MEDIALOG COMUNICATIONS SL
PROXIMIA HABAS SL
WAVEMAKER PUBLICIDAD SPAIN SL

Segon.- Atès que han aportat correctament la documentació requerida presentat la documentació
requerida al plec de condicions particulars, declarar admeses com a licitadores les següents empreses:
CARAT ESPAÑA SAU
MEDIALOG COMUNICATIONS SL
PROXIMIA HABAS SL
WAVEMAKER PUBLICIDAD SPAIN SL

Tercer.- Una vegada revisada la documentació continguda al sobre núm. 1 relatiu a la documentació
general, s’ha detectat l’existència d’uns defectes esmenables en la documentació aportada pels següents
licitadors, en concret en relació a la signatura del DEUC, informació sobre la subcontractació i necessitat
de justificar no estar incurs en prohibició de contractar:

DATAPLANNING ESPAÑA SLU

Tercer.- D’acord amb l’establert en l’article 64 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic (LCSP), en relació a la lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d’interessos es
demana als membres de la Mesa que manifestin si incorren en situació de conflicte d’interessos respecte
a les empreses que han sol·licitat participar en aquesta licitació. Cadascun dels membres de la Mesa
presents manifesta que no incorre en situació de conflicte d’interessos respecte d’aquestes empreses.
I sense més qüestions a tractar s’aixeca la sessió de la Mesa de Contractació per a l’obertura del sobre
núm. 1 de l’expedient de contractació indicat a l’encapçalament.

Sra. Anna Serrano
Presidenta

Sra. Elionor Villén
Secretària

