INFORME EN EL QUE ES JUSTIFIQUEN ELS ASPECTES ESTABLERTS ALS
ARTICLES 28, 100, 101 i 116.4 DE LA LLEI 9/2017 DE CONTRACTES DEL
SECTOR PÚBLIC EN RELACIÓ AMB LA CONTRACTACIÓ D’UNA AGÈNCIA DE
PLANIFICACIÓ MITJANS/ CENTRAL DE MITJANS PER COBRIR EL SERVEI DE
PLANIFICACIÓ DE MITJANS I GESTIÓ DE CAMPANYES DE BARCELONA
ENERGIA (TERSA), AMB NÚMERO D’EXPEDIENT CTTE520.
De conformitat amb el previst als articles 28, 100, 101 i 116.4, de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), a l’expedient de
contractació s’han de justificar els aspectes que es detallen en els referits preceptes de
la norma abans esmentada.
A tal efecte, el present informe té per finalitat donar compliment a allò que estableix als
esmentats articles i s’emet per tal de justificar els aspectes que s’estableixen a
continuació en relació amb el contracte de serveis abans esmentat:
I) Objecte del Contracte: L’objecte del contracte és contractar a una agència de
planificació de mitjans / central de mitjans per cobrir el servei de planificació de mitjans
i gestió de campanyes de Barcelona Energia.
II) Necessitats a satisfer: les necessitats a satisfer mitjançant el present contracte
consisteix en:
Amb l’objectiu de continuar creixent i rendibilitzar les accions que es portin a terme per
part de Barcelona Energia, s’estableix la necessitat de contractar una agència de
Planificació de Mitjans/Centrals de Mitjans. Així doncs, l’objecte d’aquesta contractació
respon a la necessitat de Barcelona Energia de mantenir, dintre de les seves accions,
un proveïdor que aporti l’estratègia, planificació, gestió, inserció, seguiment i realització
d’informes de Barcelona Energia de diferents campanyes.
III) Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte: mitjançant el present
contracte es satisfaran, de forma directa, clara i proporcional, les necessitats que
s’especifiquen en el punt primer de la present memòria.
IV) Insuficiència de mitjans propis de l’entitat per a realitzar la prestació
objecte del contracte
L’entitat no compta amb els mitjans materials apropiats per poder donar compliment a
l’objecte del contracte que es precisa.
De la mateixa manera, el departament de Màrqueting i Comunicació de Barcelona
Energia, no disposa de col·laboradors destinats a la realització de les tasques descrites
anteriorment.
Per l’esmentat anteriorment, atès que la prestació objecte del contracte no es pot
realitzar amb els mitjans propis de l’entitat, resulta del tot necessari la contractació del
servei objecte del present informe.
V) Pressupost de licitació: S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de
despesa que, en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs
l’Impost del Valor Afegit.
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Atenent a que el pressupost de licitació ha de ser adequat als preus de mercat, d’acord
amb una exploració de mercat, les necessitats requerides i l’estimació de creixement de
la marca, es fixa el següent pressupost de licitació:
Aquest pressupost desglossat a continuació es configura com un import total i màxim al
qual pot ascendir el contracte. Aquest import ha estat calculat de forma estimativa a
partir de la previsió dels serveis de publicitat a realitzar que de forma orientativa es
llisten al Plec de Prescripcions Tècniques. Això no obstant, TERSA no està obligada a
contractar un determinat nombre de serveis ni a exhaurir la totalitat de l’import màxim
del contracte si no únicament aquells siguin efectivament necessaris sense que per
aquest motiu l’adjudicatari tingui dret a percebre indemnització o compensació.
1. Inversions a realitzar a mitjans i honoraris agència: 250.000,00.-€
(IVA exclòs):
a. Inversió accions planificades: 250.000,00.-€/any (IVA exclòs)
La inversió total destinada a l’execució d’accions planificades per a un any de contracte
de la licitació serà de 250.000 euros, IVA no inclòs. Aquest import no és vinculant a
efectes contractuals, per tant Barcelona Energia no està obligada a exhaurir la inversió
esmentada anteriorment, ja que la inversió s’efectuarà segons les necessitats que
sorgeixin durant el contracte.
Com que actualment es desconeixen les necessitats que Barcelona Energia requerirà,
es planteja l’import destinat a la inversió de mitjans segons pressupost destinat a
publicitat. D’aquest import resultaran les diferents accions de publicitat als diferents
mitjans que es realitzin per part de l’adjudicatària amb el vistiplau de Barcelona Energia.
Per garantir les despeses de l’agència, el pagament de les inversions es farà
mensualment prèvia presentació de factura i documents justificatius que validin la
realització de les tasques.
b. Pagament honoraris comissió agència.
L’import resultant en l’aplicació dels percentatges oferits per l’empresa adjudicatària
estarà inclosa a la partida d’inversions, i anirà d’acord amb les inversions efectivament
realitzades. S’estableixen els següents honoraris màxims, dels quals els licitadors
hauran d’establir la seva oferta:
-

5% (mitjans online)
4% (mitjans offline)
7% (cercadors)

Els honoraris aniran aplicats per realitzar tot el procés de treball de les inversions online,
offline i de cercadors. En el cas que el percentatge oferit sigui superior al màxim
proposat per Barcelona Energia, l’agència restarà exclosa de la licitació.
El pagament dels honoraris, tant de la inversió com de la partida alçada, es durà a terme
mes a mes, inclòs a la factura mensual.
PRESSUPOST SENSE IVA: 250.000,00.-€
IVA 21%: 52.500,00.-€
PRESSUPOST AMB IVA: 302.500,00.-€
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VI) Valor estimat del contracte: s’entén per valor estimat del contracte el valor
l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, pagador segons les estimacions
realitzades. El valor estimat engloba l’any de durada de contracte, la possibilitat de
pròrroga anual amb un màxim de dues anualitats, la possibilitat d’efectuar primes a
mode d’incentiu a l’empresa adjudicatària d’acord amb la captació de nous clients per
al primer any de contracte, així com la possibilitat de modificació contractual fins a un
20% com a màxim.
A continuació s’indica el mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte de
conformitat amb l’article 101 de la LCSPS, així com amb l’expectativa de creixement de
nous clients en els anys vinents, amb la necessitat equivalent de creixement en inversió
publicitària:
Pressupost contracte (sense IVA): 250.000,00.-€ (IVA exclòs).
Primer any de pròrroga: 250.000,00.-€/any (IVA exclòs)
Segon any de pròrroga: 250.000,00.-€ (IVA exclòs)
INCENTIUS ALS LICITADORS: 45.000,00.-€ (IVA exclòs).
Primer any de contracte: Tal com s’especifica a la clàusula 10 del Plec de Prescripcions
Tècniques, Barcelona Energia ha estimat una previsió de creixement fins als 3.058
usuaris per finals de l’any 2020; en cas que l’agència, juntament amb els departaments
de Màrketing i Comunicació i d’Atenció al Client de Barcelona Energia aconsegueixin
superar la xifra objectiu (3.058 usuaris) a la finalització del primer any contractual,
l’agència rebrà un incentiu de 5 euros per usuari superat fins a un màxim de 15.000
euros.
A final del primer any de contracte es farà el balanç total del nombre d’usuaris finals de
Barcelona Energia i en cas de ser superior a l’objectiu plantejat a la clàusula 10 del Plec
de Prescripcions Tècniques: “Incentius a l’agència”, Barcelona Energia abonarà l’incentiu
adquirit en una factura a part.
Degut a que actualment es desconeixen els objectius a assolir durant els dos anys
següents de pròrroga; es fixa un import de 15.000,00.-€/any destinat a aquesta partida.
A l’inici de cada any, amb els resultats de l’any anterior i la definició dels objectius a
assolir establerts, es definirà l’incentiu corresponent.
MODIFICACIÓ CONTRACTUAL: 20%: 159.000,00.-€
S’ha estimat com a possibles causes de modificació contractual: Canvis en l’estratègia
plantejada i el desenvolupament d’accions que requereixen costos més elevats als
previstos inicialment; campanyes no previstes motivades per esdeveniments
excepcionals o canvis en la programació.
-

Pressupost base de licitació (sense IVA): 250.000,00.-€
Possibilitat pròrrogues (sense IVA): 500.000,00.-€
Incentiu als licitadors any 2020 (sense IVA): 45.000,00.-€
Possibilitat modificació contractual (20%): 159.000,00.-€

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (sense IVA): 954.000,00.-€
VII) Durada del contracte: per a la realització del contracte es preveu una durada
d’un any, amb possibilitat de pròrroga anual amb un màxim de dues anualitats.
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VIII) Justificació del procediment utilitzat per l’adjudicació del contracte: el
present contracte s’adjudicarà mitjançant procediment obert, de conformitat amb el que
s’estableix a la LCSP, essent necessària la preparació dels plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixin la corresponent
licitació.
IX) Justificació de la no divisió en lots: L’objecte del contracte no admet divisió
donat a les característiques d’aquest. Per la naturalesa del servei que s’ha de dur a
terme, consistent en el disseny i gestió del pla de mitjans de Barcelona Energia, és
intrínsec al mateix la necessitat de disposar d’una visió global i unitària de les necessitats
que cal afrontar i la direcció de les accions a emprendre. Per aquesta raó principal la
divisió en lots de l’objecte del contracte impediria l’assoliment eficient del seu objectiu
fent-lo, a més, excessivament onerós i complex.
X) Criteris de solvència
Atenent a l’objecte del present procediment es proposen els següents criteris de
solvència:
Solvència tècnica o professional:
a) Declaració responsable amb una relació de l’equip humà assignat al projecte,
detallant el currículum professional amb aportació d’informació referent a la
titulació/formació, experiència, àrea de responsabilitat, projectes realitzats etc.
Es requereix com a perfil obligatori la figura del responsable del projecte, el qual
actuarà com a interlocutor davant de TERSA en qualsevol assumpte relatiu al
projecte contractat.
Els licitadors han de presentar una declaració responsable en la qual nomenin i es
comprometin a dedicar a l’execució del contracte, en cas de resultar adjudicataris,
el següent equip mínim:
-

1 Responsable del projecte/Account Manager: Mínim de 5 anys d’experiència
liderant equips de treball on i off. Visió estratègica de campanyes 360º.

-

2 Planners media on i off/Account Executive: Mínim de 3 anys d’experiència.
Gran capacitat analítica i amb habilitats transmetre la informació dels resultats.
Es valorarà experiència i formació en programàtica, Google Ads i altres eines,
així com domini d’ús de Comescore, Infoadex, Auditsa, Acuity AD i d’altres
programes relacionats.
L’experiència s’acreditarà a través d’una declaració responsable signada pel licitador
i còpia del CV.
b) Declaració responsable amb una relació de 3 serveis de categoria similar a
l’objecte del contracte, efectuats durant els últims tres (3) anys acreditant que
l’import anual acumulat dels mateixos durant l’any de major execució del període
indicat sigui igual o superior a 150.000,00.-€.
Els treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats de bona execució expedits
o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat sector públic o
quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per
aquest.
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Solvència econòmica i financera: s’acreditarà mitjançant el següent:
El volum anual de negoci referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles
en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari. El volum
ha de disposar d’un valor igual o superior a 300.000,00.-euros. Per acreditar
l’esmentat volum anual de negocis hauran de presentar-se els comptes anuals
degudament inscrits al Registre Mercantil corresponent i l’informe d’auditoria (si
és el cas), de l’any referit amb major volum.
XI) Criteris d’adjudicació
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de
referència, es proposen els següents criteris d’adjudicació:
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant judici de valor (45 punts):
Proposta d’estratègia de planificació de mitjans on es treballi la visibilitat i la
captació d’acord amb la rendibilitat de la inversió. Fins a 35 punts
Quant a aquest criteri, les empreses hauran de desenvolupar una proposta d’estratègia
de mitjans on es justifiquin totes les recomanacions de mitjans i suport seleccionat, la
distribució del pressupost per tipologies de mitjans i l’adequació del calendari.
Es valorarà una distribució del pressupost adequada segons el mitjà. D’igual manera,
es tindrà en compte que s’estableixi una relació entre la mètrica de seguiment i el KPI
que s’ataca; i, no es tindran en compte ni es compararan els costos unitaris (CPM, CPC,
C/GRP, etc.) que presentin els diferents aspirants. Així mateix, les propostes
d’optimitzacions es valoraran segons el compliment d’eficiència, funcionalitat i
assoliment d’objectius.
CAS PRÀCTIC 1

Barcelona Energia llança la seva nova tarifa empresa, atès al següent brífing:
-

PO: PIMES i autònoms de l’àrea metropolitana de Barcelona amb menys de 15kW
de potència contractada.
Objectiu: Visibilitat de marca / captació d’usuaris.
Pressupost del llançament: 15k amb IVA inclòs.

1) Defineix l’estratègia més adequada emmarcada dins d’un calendari.
2) Justifica el mix de mitjans proposat.
3) Després de 15 dies de funcionament, els resultats tant de visibilitat com de captació
no són els esperats. Exposa un màxim de 3 tècniques d’optimització que plantejaríeu
per millorar la rendibilitat dels resultats.
La valoració es durà a terme atenent els següents criteris:
-

Definició de l’estratègia. 10 punts
Justificació del mix de mitjans. 10 punts
Presentació de tècniques d’optimització. 15 punts
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Proposta de noves accions. Fins a 10 punts
Respecte a aquest criteri, s’espera que les empreses aspirants realitzin un exercici
innovador que ajudi a les persones avaluadores a determinar el nivell de coneixement
de les agències sobre Barcelona Energia. Es tindrà en compte el nivell d’innovació de
les opcions, així com les possibilitats d’implementació d’acord amb un pressupost de
20.000 euros. A més, es valorarà molt positivament que les accions proposades estiguin
emmarcades en dies significatius de Barcelona Energia o del sector i que s’especifiqui
quins objectius es persegueix amb l’acció, i quins efectes positius i negatius podrien
tenir.
CAS PRÀCTIC 2

Exposa un màxim de tres accions alternatives adequades que ajudin a crear més
visibilitat de marca i captació de nous usuaris per a Barcelona Energia.
La valoració es durà a terme atenent els següents criteris:
- Alineació de l’acció amb la personalitat de Barcelona Energia i possibilitat de ser
implementada (d’acord amb pressupost) 10 punts
Per tal de poder procedir a l’obertura del sobre nombre 3, contenidor dels criteris
avaluables mitjançant fórmules automàtiques, els licitadors hauran d’obtenir una
puntuació mínima de 20 punts en el sobre nombre 2, contenidor dels criteris avaluables
mitjançant judici de valor.
Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules automàtiques (fins 55
punts):
Honoraris (comissió agència). Fins a 35 punts
Es valora amb el 35% de la puntuació total l’oferta econòmica segons el que diu la
Instrucció municipal aprovada per la Comissió de Govern de 15 de març de 2018, per a
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el percentatge més baix que
sigui admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi els preus
unitaris de licitació establerts, i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la
puntuació es farà aplicant la fórmula establerta per la Instrucció de la Gerència Municipal
i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal
del dia 29 de juny.
La fórmula establerta es descriu a continuació, i s’aplicarà d’acord amb els diferents
percentatges d’honoraris de comissió de l’agència establerts en el procediment.
Apartat A: Honoraris online: 15 punts
Apartat B: Honoraris offline: 10 punts
Apartat C: Honoraris cercadors: 10 punts
% honoraris licitació – % honoraris ofertats
X Punts per apartat
% honoraris licitació – % honoraris ofertats més econòmica
La puntuació total vindrà donarà amb la suma de la puntuació obtinguda a cada apartat.
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Dins el preu oferit es consideren inclosos tots els costos necessaris per a la correcta
realització del contracte i, en especial, les generals d’empresa de l’adjudicatari, el seu
benefici industrial i tota sort d’arbitris, honoraris, costos d’autorització, tributs i taxes
que s’originen per motiu del contracte.
Millores voluntàries. Fins a 20 punts
1. Oferiment per part de l’empresa licitadora de formació de reciclatge tècnica ad hoc
als col·laboradors de Barcelona Energia. 10 punts
2. Oferiment per part de l’empresa licitadora del servei d’adaptació de peces creatives
a partir d’un material original, tenint en compte la natura de cada xarxa, plataforma,
mitjà o dispositiu. 10 punts
Al plec de clàusules administratives particulars es troben definits les condicions
d’avaluació de les ofertes per considerar-les baixa desproporcionada i l’actuació en cas
d’empat.
XII) CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:
S’estableixen per aquest contracte les següents condicions especials d’execució:
Consideracions de tipus social:
-

En aplicació del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 els licitadors,
contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades
d’aquest contracte no poden realitzar operacions financeres en paradisos
fiscals -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o
avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells
i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com
ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

-

Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el
contracte durant tot el període contractual: L’empresa contractista ha de
mantenir, durant tota l’execució de l’obra, les condicions laborals i socials de
les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en
el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació.

Sant Adrià de Besòs, 25 de novembre de 2019

Elisabeth Iriarte Ferré
Marketing i Comunicació
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