Núm. Expedient: T2021-MKT-048-SE
Tipificació del contracte: SERVEI
Tramitació: ordinari
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 LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES
PROCEDIMENT OBERT

A Barcelona, el dia 29 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.
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
Sra. Natalia Sanz, tècnica de l’Assessoria Jurídica de la Fundació del
Gran Teatre del Liceu.
Sra. Elionor Villen, Cap de l’Assessoria Jurídica de la Fundació del Gran
Teatre del Liceu

Assisteixen a l’acta convocada mitjançant videoconferència quin enllaç ha estat publicat a
l’apartat d’avisos relacionats amb la Mesa del perfil del contractant allotjat a la Plataforma de
Contractació de Serveis de Contractació (PSCP) les persones que es consignen en annex a
aquesta acte en representació de les empreses CARAT ESPAÑA SAU, WAVEMAKER PUBLICIDAD
SPAIN, DATA PLANNING ESPAÑA SLU
L’objecte de la present sessió és deixar constància de tot allò actuat en relació amb la valoració
de la proposta tècnica presentada per les empreses al procediment de referència i l’obertura de
les proposicions avaluables mitjançant criteris objectius o fórmules matemàtiques.
Segons consta en l’acta de constitució de la Mesa de Contractació i de qualificació de la
documentació i de qualificació d’esmenes dins del termini establert a l’efecte van presentar
oferta les empreses següents les quals van ser admeses com a licitadors:
CARAT ESPAÑA SAU
DATAPLANNING ESPAÑA SLU
MEDIALOG COMUNICATIONS SL
PROXIMIA HABAS SL

WAVEMAKER PUBLICIDAD SPAIN SL
Acte seguit es procedeix a comunicar als licitadors el resultat de les puntuacions obtingudes en
la valoració dels sobres núm. 2, contenidors dels criteris d’adjudicació ponderables mitjançant
un judici de valor, el resultat del qual, segons informe tècnic de valoració és el següent:

Com a resultat de la puntuació obtinguda es fa constar que les empreses WAVEMAKER
PUBLICIDAD SPAIN SL I DATAPLANNING ESPAÑA SLU no han assolit la puntuació mínima exigida
en els plecs per poder ser adjudicatàries motiu pel qual, d’acord amb l’establert als plecs , el
sobre número 3 no serà obert.
A continuació es fa lectura dels criteris sobre els quals s’havia de presentar oferta d’acord amb
l’establert a l’annex 4 i annex 7 del plec de condicions particulars.
S’han aplicat les credencials per procedir a l’obertura a les ofertes contingudes en el Sobre
Digital de les empreses.
Abans de l’obertura de la primera proposició, el secretari de la Mesa de Contractació, invita als
licitadors presents a manifestar qualsevol dubte i a demanar els aclariments que considerin
necessaris.
Acte seguit es procedeix a l’obertura de les proposicions formulades per les empreses que han
estat declarades admeses com a licitadores.
En conseqüència, la Mesa de Contractació adopta els següents:

ACORDS

Primer.- DEIXAR CONSTÀNCIA que les empreses han presentat les ofertes avaluables mitjançant
fórmules matemàtiques o criteris automàtics conforme el quadre annex.
I sense més qüestions a tractar, s’aixeca la sessió de la Mesa de Contractació per a l’obertura de
les ofertes avaluables mitjançant fórmules o criteris automàtics.

Sra. Anna Serrano
Presidenta

Sra. Elionor Villén
Secretària de la Mesa

