Resolució d’adjudicació del contracte de l’expedient PR-2018-54
Unitat Promotora:
Difusió

GENERALITAT DE CATALUNYA

Contracte : Contracte administratiu

Direcció

General

de

Tipus : Serveis
Expedient : PR-2018-54
Procediment : Obert
Objecte: Acord marc de serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de
comunicació que portin a terme l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant els
seus departaments i els organismes i entitats que en depenen, dividit en 3 lots:
Lot 1: Multimèdia
Lot 2: Mitjà imprès
Lot 3: Mitjà internet

Valor estimat del contracte, d’acord el
següent desglossament:
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Pressupost licitació :

Import IVA exclòs
36.000.000,00
21.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
24.000.000,00

IVA €

5.040.000,00

Import total €

29.040.000,00

Antecedents
1.

El secretari de Difusió i Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència, per resolució
de 13 de febrer de 2018, va iniciar l’expedient de contractació de referència, com a
procediment obert

2. El secretari de Difusió i Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència, per resolució
de 28 de febrer de 2018 va aprovar l’expedient de contractació de referència i va obrir el
procediment de licitació.
3.

La Mesa de contractació del Departament de la Presidència, en la seva reunió de 10 d’abril
de 2018, va procedir a l’obertura dels sobres A i va acordar admetre totes les empreses
que es van presentar a la licitació.

4.

La Mesa de contractació del Departament de la Presidència, en la seva reunió de 16 d’abril
de 2018, va procedir a l’obertura i examen dels sobres B, que contenen la documentació
tècnica relativa als criteris d’adjudicació a valorar segons un judici de valor.

5.

La Direcció general de Difusió, com a unitat promotora de la contractació, va emetre
l’informe de valoració dels sobres B el 17 de maig de 2018.

6.

El Decret 1/2018, de 19 de maig de 2018, de creació, denominació i determinació de l’àmbit
de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, ha
modificat l'àmbit competencial de diferents departaments de l'Administració de la
Generalitat. En concret el punt 3.2.17 estableix que li correspon al Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda les competències sobre l'atenció ciutadana, la
informació i difusió de l'activitat del Govern de la Generalitat, i dels recursos, els serveis i
els programes de l'Administració, així com la coordinació i direcció dels sistemes
d'informació, gestió i comunicació corporativa de la Generalitat .
Aquesta variació en l’àmbit de competències d’ambdós Departaments, també ha estat
desplegada en el Decret 27/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de la
Presidència i el Decret 28/2018, de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
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GENERALITAT DE CATALUNYA

7.

El Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, en base als fets exposats, es
va subrogar en tots els drets i obligacions ostentats pel Departament de la Presidència en
relació, entre d’altres, dels expedients de contractació promoguts per la Secretaria de
Difusió i Atenció Ciutadana.

8.

El 3 de juliol de 2018 va tenir lloc l’acte públic en el qual es va comunicar la puntuació
obtinguda per les empreses licitadores respecte dels criteris de quantificació dels quals
depèn d’un judici de valor i es va procedir a l’obertura dels sobres “C”

9.

Vist que a la licitació de referència s’han presentat les empreses que es detallen a
continuació que han estat admeses a la licitació:

NIF
A28343358
A78809662
B81173171
B85533321
B63968267
B64673130
B82314089

Empreses licitadores admeses
CARAT ESPAÑA, SAU
HAVAS MEDIA GROUP SPAIN,SAU
WAVEMAKER PUBLICIDADSPAIN, SL
DIGITAL GROUP BRANCH, SL
PROXIMIA HAVAS, SL
NOTHINGAD COMUNICACIÓ, SL
NETTHINK IBERIA, SLU

LOTS
1i2
1i2
1i2
3
3
3
3

10. El 27 de juliol de 2018 va tenir lloc la reunió de la Mesa de Contractació als efectes
d’aprovar les puntuacions finals i la proposta d’homologació de les empreses en cadascun
dels lots i es va acordar que, tant aviat com es proposés a les empreses a homologar en
cada lot, que es procedís a requerir a aquesta/es la documentació prevista.
11. Els dies 9 i 16 d’octubre de 2019 va tenir lloc la reunió de la Mesa de Contractació als
efectes d’analitzar la documentació aportada per les empreses proposades i es va aprovar,
per unanimitat, la documentació aportada acordant elevar la proposta d’adjudicació d’acord
amb el següent resultat:


LOT 1 – MULTIMÈDIA:

-

Carat España, SAU (A28343358)
W avemaker Publicidad Spain, SL (B81173171)
Havas Media Group Spain, SAU (A78809662)



LOT 2 – MITJÀ IMPRÈS:

-

Carat España, SAU (A28343358)
W avemaker Publicidad Spain, SL (B81173171)
Havas Media Group Spain, SAU (A78809662



LOT 3 – MITJÀ INTERNET:

-

Netthink Iberia, SLU (B82314089)
Nothingad Comunicació, SL (B64673130)
Proximia Havas, SL (B63968267)
Digital Group Branch, SL (B85533321)
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Fonaments de dret
1. Les empreses licitadores han obtingut les següents puntuacions parcials i totals:

GENERALITAT DE CATALUNYA

LOT 1
Nivell
aprofundiment
en
l’anàlisi i definició
de les variables de
segmentació

Rigor en l’anàlisi i
correcta
quantificació
i
descripció
en
diversos subgrups

CARAT ESPAÑA, SAU

350

250

Adequació de les
conclusions
de
l’anàlisi
a
la
selecció
de
mitjans
que
garanteixin
el
contacte
i
que
ajudin a fer arribar
els missatges en
condicions
òptimes
280

WAVEMAKER
PUBLICIDADSPAIN, SL

245

175

280

700

HAVAS
MEDIA
SPAIN,SAU

245

175

160

580

EMPRESES

GROUP

TOTAL
Exercici
d’anàlisi

880

LOT 2

CARAT ESPAÑA, SAU

200

L’estratègia
i
planificació més
adient
per
assolir
els
objectius i els
resultats
d’abastament
aconseguits
500

300

1.000

WAVEMAKER
PUBLICIDADSPAIN, SL

200

350

300

850

HAVAS
MEDIA
SPAIN,SAU

200

350

210

760

La
correcta
anàlisi
i
segmentació
del
públic
específic
al
qual va dirigida
la campanya

EMPRESES

GROUP

Justificació de
la
selecció
dels suports

TOTAL
Exercici
planificació

de

LOT 3

EMPRESES

NETTHINK IBERIA, SLU
PROXIMIA HAVAS, SL
DIGITAL GROUP BRANCH,
SL
NOTHINGAD
COMUNICACIÓ, SL

Resultats
d’abastament
aconseguits

TOTAL
Exercici
d’estratègia
planificació

Coherència en el
desenvolupament
d’estratègia,
mostrant visió
global des de
l’aplicació de les
conclusions de les
anàlisis prèvies, fins
a la consecució
d’objectius
800
800
560

Recomanacions
quant
a
la
planificació
tàctica, distribució
d’impressions
i
accions al llarg de
la campanya i ús
d’espais
qualitatius
800
800
800

280
280
280

1.880
1.880
1.640

560

560

280

1.400

i
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2. S’han acomplert els tràmits procedimentals necessaris per a l’adjudicació del contracte,
d’acord amb allò que disposa l’article 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
3. Vist l’article 1.7 de la Resolució VEH/998/2017, de 9 de maig, DOGC 7368 de 12 de maig de
2017.
RESOLC:

GENERALITAT DE CATALUNYA

1.

2.

Adjudicar el contracte abans indicat i homologar a les següents empreses:

-

LOT 1 – MULTIMÈDIA:
Carat España, SAU (A28343358)
W avemaker Publicidad Spain, SL (B81173171)
Havas Media Group Spain, SAU (A78809662)


-

LOT 2 – MITJÀ IMPRÈS:
Carat España, SAU (A28343358)
W avemaker Publicidad Spain, SL (B81173171)
Havas Media Group Spain, SAU (A78809662


-

LOT 3 – MITJÀ INTERNET:
Netthink Iberia, SLU (B82314089)
Nothingad Comunicació, SL (B64673130)
Proximia Havas, SL (B63968267)
Digital Group Branch, SL (B85533321)

Notificar la resolució als licitadors, amb expressió dels recursos procedents, d’acord amb el
que disposa la legislació vigent en matèria de contractació pública i de procediment
administratiu.

3. Publicar l’adjudicació del contracte en el perfil de contractant i el termini per a la seva
formalització, d’acord amb el que disposa l’article 151.4 del Text refós de la Llei de
contractes del sector públic aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Per delegació,

Albert Castellanos i Maduell
Secretari general
(Resolució VEH/998/2017, de 9 de maig,
DOGC 7368 de 12 de maig de 2017)
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