ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ PER A L’OBERTURA DEL SOBRE B I PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ (EXP. ED-2021-698)
Núm. de la sessió: 2
Data: 01/07/2021
Horari: de 12 h. A 12:15 h.
Lloc: Microsoft Teams
Hi assisteixen,
Per part de la Mesa de Contractació:
Nom:

Càrrec:

Mercè Mateu i Palau

Sub-directora general de Gestió Econòmica Contractació i
Patrimoni.

Josep Manuel López Barreiro
Beatriz Angulo Cubas
M. Pilar Recio Caride
Roser Cussó Calabuig
Neus Cantós López
Altres assistents:
Laura Metje Pons

Cap del Servei de Contractacions i Patrimoni.
Supervisora de Comptabilitat i Control, en representació de la
Intervenció del Departament.
Responsable d’Assessorament en Contractació i Informes, en
representació de l’Assessoria Jurídica.
Cap de l'Àrea de Cultura Digital , en representació de la unitat
administrativa que proposa el contracte.
Cap de la Secció de Contractacions, qui actua també com a
secretària.
Tècnica de la Secció de Contractacions.

Ordre del dia
1. Constitució de la Mesa.
2. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
3. Obertura pública i examen dels sobres B, que contenen les proposicions econòmiques i altres
criteris d’adjudicació la valoració dels quals es produeix de forma automàtica, presentats per
les empreses admeses a la licitació per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del
servei de disseny, implementació i avaluació d’impacte de formacions adreçades al professorat
associades a l’assoliment de les competències digitals docents. (exp. ED-2021-698).
4. Torn obert de paraules.
5. Puntuació i classificació de les ofertes.
6. Requeriment al licitador que hagi presentat la millor oferta per tal que presenti la documentació
pertinent.
7. Proposta d’adjudicació del servei esmentat.
Desenvolupament de la sessió:
1. La presidenta obre la sessió i, un cop constituïda la Mesa, dóna lectura i aprovació de l'acta de la
sessió, realitzada el 28 de juny de 2021 i de l’informe de valoració dels criteris de judici de valor
emès en data 29 de juny de 20201 emès per la sub-directora general de Recerca i Cultura
Digital.
2. A continuació s’obren i es llegeixen les proposicions econòmiques i altres criteris d’adjudicació la
valoració dels quals es produeix de forma automàtica de les empreses admeses a la licitació que
es reprodueixen seguidament:
LOT 1 Disseny tecnopedagògic de formació de professorat en alfabetització mediàtica.
Empresa: Eduscopi, S.L., amb NIF B66524836,

Preu total: 19.450,00€ IVA exclòs
21% d’IVA
23.534,50 € IVA inclòs







Gestor de projectes: Sí
Dissenyador tecnoperdagògic: Sí
Assessor docent de primària, ESO i Batxillerat:Si
Dessenyador gràfic: Sí
Corrector lingüístic i d’estil: Sí

La mesa adverteix que en l’oferta presentada per Eduscopi S.L un dels preus oferts unitaris és
superior al preu que consta en el plec de clàusules administratives particulars.
En concret, el servei de “Producció webinar” el preu unitari que consta en la oferta de
l’empresa és 525,00€, amb un total de 3.150,00€ i el preu que consta en el plec és 500,00€,
amb un total 3.000,00€.
D’acord amb allò que s’estableix a l’apartat G del quadre de característiques del plec de
clàusules administratives particulars, ha d’excloure’s l’empresa Eduscupi S.L. de la licitació,
atès que la seva oferta econòmica ha superat el pressupost de licitació, en l’import unitari del
servei de “Producció webinar”.
LOT 2 Producció de vídeos de recolzament a la formació en alfabetització mediàtica.
Empresa: Videogir Agència Comunicació Audiovisual S.L. (NIF B55313472)
Preu total: 13.875 € IVA exclòs
21% d’IVA
16.788,75 € IVA inclòs







Responsable del projecte: Sí
Realitzador: Sí
Guionista amb experiència en empreses especialitzades en la producció de material
educatiu/formatiu: Sí
Editor: Sí
Traductor/corrector lingüístic i d’estil: Sí

LOT 4 Producció de vídeos de suport de les càpsules formatives.
Empresa: Videogir Agència Comunicació Audiovisual S.L. (NIF B55313472)
Preu total: 39.525 € IVA exclòs
21% d’IVA
47.825,25 € IVA inclòs





Responsable del projecte: Sí
Realitzador: Sí
Guionista amb experiència en empreses especialitzades en la producció de material
educatiu/formatiu: Sí




Editor: Sí
Traductor/corrector lingüístic i d’estil: Sí

3. Un cop llegides les ofertes econòmiques, la mesa en valora els criteris d’adjudicació la valoració
dels quals es produeix de forma automàtica, d’acord amb el següent:
LOT 1 Disseny tecnopedagògic de formació de professorat en alfabetització mediàtica
Reducció de preu (30 punts):
Puntuació de cada oferta = (Oferta més avantatjosa / oferta que anem a valorar) x 30 punts
Perfils de l’equip (45 punts)
 Gestor de projectes (9 punts).
 Dissenyador tecnopedagògic (9 punts).
 Assessor docent de primària, ESO i Batxillerat (9 punts).
 Dissenyador gràfic (9 punts).
 Corrector lingüístic i d’estil (9 punts).
LOT 2 Producció de vídeos de recolzament a la formació en alfabetització mediàtica
Reducció de preu (30 punts) :
Puntuació de cada oferta = (Oferta més avantatjosa / oferta que anem a valorar) x 30 punts.
Perfils de l’equip (45 punts):
 Responsable del projecte (9 punts).
 Realitzador (9 punts).
 Guionista amb experiència en empreses especialitzades en la producció de material
educatiu i/formatiu (9 punts).
 Editor (9 punts).
 Traductor / corrector lingüístic i d’estil (9 punts).
LOT 4 Producció de vídeos de suport de les càpsules formatives.
Reducció de preu (30 punts)
Puntuació de cada oferta = (Oferta més avantatjosa / oferta que anem a valorar) x 30 punts
Perfils de l’equip (45 punts)
 Responsable del projecte (9 punts).
 Realitzador (9 punts).
 Guionista amb experiència en empreses especialitzades en la producció de material
educatiu i/formatiu (9 punts).
 Editor (9 punts).
 Traductor / corrector lingüístic i d’estil (9 punts).
Acords:
1. Establir, per unanimitat, la puntuació total de les empreses admeses a la licitació un cop valorada
l’oferta econòmica i la resta de criteris la valoració dels quals es produeix de forma automàtica
(sobre B) que es detalla en el quadre de puntuacions que s’incorpora a l’acta com a Annex núm.
1.
2. Excloure a l’empresa Eduscopi, S.L.(NIF B66524836) de la licitació, d’acord amb allò que
s’estableix a l’apartat G del quadre de característiques del plec de clàusules administratives
particulars, atès que la seva oferta econòmica ha superat el pressupost de licitació, en l’import
unitari del servei de “Producció webinar”.

3. Declarar deserts els lots 1 i 3 d’aquesta licitació
4. Proposar que es requereixi a l’empresa Videogir Agència Comunicació Audiovisual S.L. (NIF
B55313472) que han presentat la millor oferta pels lots als qual licitava, per a què, dins del
termini 7 dies hàbils comptadors des del següent de la rebuda del requeriment, presenti la
documentació següent:




Documentació que acrediti que es compleixen els requisits mínims de solvència econòmica i
tècnica que es detallen en l’apartat F.1 del quadre de característiques, bé a través dels
mitjans d’acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat del quadre de
característiques.
Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva a favor del Departament
d’Educació per un import de 693,75€ pel lot 2 i 1.976,25 € pel lot 4

5. En cas que l’empresa Videogir Agència Comunicació Audiovisual S.L. (NIF B55313472)
presenti la documentació requerida i compleixi els requisits administratius i tècnics exigits,
proposar l’adjudicació del servei de disseny, implementació i avaluació d’impacte de
formacions adreçades al professorat associades a l’assoliment de les competències digitals
docents (exp. ED-2021-698), d’acord amb l’informe tècnic emès en data 29 de juny de 2021
d’adequació de les propostes presentades, que s’incorpora a l’acta com annex núm. 2 i
d’acord amb el quadre de puntuacions que consta a l’annex núm. 1, per un import total de
64.614,00 € IVA exclòs (53.400,00 € IVA inclòs), desglossat en els lots i imports descrits a
continuació a càrrec de la partida pressupostària: EN0701 D/226001103/4261/2020
FPROGEN del pressupost de l’any 2020, prorrogat per a l’any 2021amb un termini d’execució
des de la data de formalització del contracte fins el 15 de desembre de 2021.
LOT 2 Producció de vídeos de recolzament a la formació en alfabetització mediàtica.
Import IVA exclòs IVA
Import total IVA inclòs
13.875,00 €
2.913,75€ 16.788,75 €
Aportant a l’execució d’aquest lot del contracte els perfils següents:
 Responsable del projecte
 Realitzador
 Guionista amb experiència en empreses especialitzades en la producció de material
educatiu/formatiu
 Editor
 Traductor/corrector lingüístic i d’estil
LOT 4 Producció de vídeos de suport de les càpsules formatives.
Import IVA exclòs IVA
Import total IVA inclòs
39.525,00 €
8.300,25 € 47.825,25 €
Aportant a l’execució d’aquest lot del contracte els perfils següents:
 Responsable del projecte
 Realitzador
 Guionista amb experiència en empreses especialitzades en la producció de material
educatiu/formatiu
 Editor
 Traductor/corrector lingüístic i d’estil
Finalment, la presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

La secretària

Vist i plau
La presidenta

Annex núm. 1
Quadre de puntuació

Lot Licitadors

Puntuació
proposta
tècnica
Criteris
(25
automàtics
punts)
(45 punts)

Puntuació
preu total
ofert
(30
Puntuació
punts)
Total

2

Videogir Agència Comunicació Audiovisual S.L 22

45

30

97

4

Videogir Agència Comunicació Audiovisual S.L 22

45

30

97

Annex núm. 2.
Informe de valoració de les propostes tècniques
A causa de la seva extensió es reprodueix en document a banda.

