Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Secretaria de Política Lingüística

Valoració dels criteris subjectes a valoració automàtica (sobre C) de la licitació per a la contractació
del servei de recollida, processament i anàlisi de dades de l’Ofercat 2022, a les ciutats de Barcelona,
Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa.
Exp. CU-2022-323
S’han presentat a la licitació les empreses següents:
-

GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, SL
Catchment Advertising Marketig and Research, SCP
Aplica Investigació Social, SL
Opinòmetre, SL
Instituto DYM, Investigaciones y Asesoramiento Económico en Distribución de mercados y Ventas, SA
Fieldwork-Mdk, SL
GfK EMER AD HOC RESEARCH, SL

Les empreses han estat admeses atès que les seves propostes s’ajusten a les especificacions del plec de
prescripcions tècniques i administratives que regeixen l’expedient.
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De conformitat amb els criteris establerts, s’han valorat els criteris subjectes a un judici de valor, d’acord
amb la puntuació que s’especifica en la graella següent:
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De conformitat amb els criteris establerts, es valoren els criteris d’adjudicació de valoració automàtica,
d’acord amb la puntuació que s’especifica en la graella següent:
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Valoració CU-2022-323 - Ofercat 2022
Oferta econòmica
PL
Om
Bm

Oi
Bi
Pi

Pressupost licitació
Oferta menor
Baixa oferta menor
Puntuació màxima

Import oferta
Baixa de l'oferta
Puntuació empresa

103.296,52
70.241,00
0,32
35,00

Bi=(PL-Oi)/PL
Pi=0,35*(100-100*(Bm-Bi))

Aspectes laborals
Percentatge personal laboral plantilla - 10 punts
Puntuació obtinguda
P=10(ofertat/major)
Percentatge salaris en el preu - 10 punts
Puntuació obtinguda
P=10(ofertat/major)

GESOP Catchment
71.433,00 77.000,00
0,31
0,25
34,60
32,71

Aplica Opinòmetre
98.000,00
87.647,00
0,05
0,15
25,59
29,10

DYM Fieldwork
79.638,40 92.900,00
0,23
0,10
31,82
27,32

GfK
70.241,00
0,32
35,00

90,00%
9,00
70,00%
8,24

100,00%
10,00
85,00%
10,00

85,00%
8,50
83,00%
9,76

91,70%
9,17
71,50%
8,41

95,00%
9,50
50,24%
5,91

100,00%
10,00
55,00%
6,47

100,00%
10,00
60,00%
7,06

TOTAL SOBRE C

51,84

52,71

43,85

46,68

47,23

43,79

52,06

TOTAL SOBRE B

42,00

33,00

31,00

34,00

24,00

19,00

20,00

93,84

85,71

74,85

80,68

71,23

62,79

72,06

PUNTUACIÓ TOTAL
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Aquesta valoració es fonamenta en les consideracions següents:
CRITERIS D'ADJUDICACIÓ DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA

1. OFERTA ECONÒMICA: FINS A 35 PUNTS
L’empresa que presenti el major descompte obtindrà la màxima puntuació; i la resta d’empreses es
valoraran de forma proporcional, segons la fórmula següent:
Pi = 0,35 * (100 – 100 * (Bm – Bi))
On:
Bm = (PL - Om)/ PL
Bi = (PL – Oi)/ PL
Nomenclatura:
PL: pressupost de licitació
Pi: puntuació que obté l’empresa “i”
Bm: baixa que suposa l’oferta econòmicament més avantatjosa en relació amb el pressupost de licitació
(PL)
Bi: baixa de l’oferta de l’empresa “i” en relació amb el pressupost de licitació
Oi: import de l’oferta de l’empresa “i”
Om: import de l’oferta menor

Així mateix, podrà ser considerada oferta amb valors anormals o desproporcionats quan el preu del
servei ofert sigui inferior als costos salarials mínims per categoria professional, segons conveni col·lectiu
vigent.
Detectada una oferta anormalment baixa, se li donarà audiència a l’empresa oferent abans d’excloure la
seva proposició.

2. ASPECTES LABORALS: FINS A 20 PUNTS
2.1. Destinació del major percentatge de personal laboral de plantilla de l’empresa per a les
tasques de coordinació i de treball de camp. Fins a 10 punts
L’empresa que presenti el major percentatge obtindrà la màxima puntuació i la resta
d’empreses es valoraran de forma proporcional segons la fórmula següent:
P=10 punts x (percentatge ofertat/ major percentatge ofertat)
2.2. Destinació del major percentatge del preu del contracte a salaris del personal de coordinació
i de treball de camp. Fins a 10 punts
L’empresa que presenti el major percentatge obtindrà la màxima puntuació i la resta
d’empreses es valoraran de forma proporcional segons la fórmula següent
P=10 punts x (percentatge ofertat/ major percentatge ofertat)
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GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, SL: 51,84 punts


Oferta econòmica: 71.433,00 euros, sense l’IVA, i 86.433,93 euros, IVA inclòs.
Puntuació: 34,60



Aspectes laborals:
o

Percentatge de personal laboral de plantilla de l’empresa per a les tasques de coordinació i
de treball de camp: 90%
Puntuació: 9,00

o

Percentatge del preu del contracte a salaris del personal de coordinació i de treball de
camp: 70%
Puntuació: 8,24

Catchment Advertising Marketig and Research, SCP: 52,71 punts


Oferta econòmica: 77.000,00 euros, sense l’IVA, i 93.170,00 euros, IVA inclòs.
Puntuació: 32,71



Aspectes laborals:
o

Percentatge de personal laboral de plantilla de l’empresa per a les tasques de coordinació i
de treball de camp: 100%
Puntuació: 10,00

o

Percentatge del preu del contracte a salaris del personal de coordinació i de treball de
camp: 85%
Puntuació: 10,00

Aplica Investigació Social, SL: 43,85 punts


Oferta econòmica: 98.000,00 euros, sense l’IVA, i 118.580,00 euros, IVA inclòs.
Puntuació: 25,59



Aspectes laborals:
o

Percentatge de personal laboral de plantilla de l’empresa per a les tasques de coordinació i
de treball de camp: 85%
Puntuació: 8,50

o

Percentatge del preu del contracte a salaris del personal de coordinació i de treball de
camp: 83%
Puntuació: 9,76

Opinòmetre, SL: 46,68 punts


Oferta econòmica: 87.647,00 euros, sense l’IVA, i 106.052,87 euros, IVA inclòs.
Puntuació: 29,10
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Aspectes laborals:
o

Percentatge de personal laboral de plantilla de l’empresa per a les tasques de coordinació i
de treball de camp: 91,70%
Puntuació: 9,17

o

Percentatge del preu del contracte a salaris del personal de coordinació i de treball de
camp: 71,50%
Puntuació: 8,41

Instituto DYM, Investigaciones y Asesoramiento Económico en Distribución de mercados y
Ventas, SA: 47,23 punts


Oferta econòmica: 79.638,40 euros, sense l’IVA, i 96.362,46 euros, IVA inclòs.
Puntuació: 31,82



Aspectes laborals:
o

Percentatge de personal laboral de plantilla de l’empresa per a les tasques de coordinació i
de treball de camp: 95%
Puntuació: 9,50

o

Percentatge del preu del contracte a salaris del personal de coordinació i de treball de
camp: 50,24%
Puntuació: 5,91

Fieldwork-Mdk, SL: 43,79 punts


Oferta econòmica: 92.900,00 euros, sense l’IVA, i 112.409,00 euros, IVA inclòs.
Puntuació: 27,32



Aspectes laborals:
o

Percentatge de personal laboral de plantilla de l’empresa per a les tasques de coordinació i
de treball de camp: 100%
Puntuació: 10,00

o

Percentatge del preu del contracte a salaris del personal de coordinació i de treball de
camp: 55%
Puntuació: 6,47

GfK EMER AD HOC RESEARCH, SL: 52,06 punts


Oferta econòmica: 70.241,00 euros, sense l’IVA, i 84.991,61 euros, IVA inclòs.
Puntuació: 35,00



Aspectes laborals:
o

Percentatge de personal laboral de plantilla de l’empresa per a les tasques de coordinació i
de treball de camp: 100%
Puntuació: 10,00

5

Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Secretaria de Política Lingüística

o

Percentatge del preu del contracte a salaris del personal de coordinació i de treball de
camp: 60%
Puntuació: 7,06

Baixa temerària
Es consideraran inicialment desproporcionades o temeràries aquelles ofertes que en el seu conjunt
compleixin amb les 3 característiques acumulades següents:




Criteris subjectius. Obtinguin una puntuació de 34 punts o superior.
Oferta econòmica: la baixa superi el 25% de la mitjana de les baixes de totes les ofertes
presentades. Seria si la baixa (Bi) supera el 0,25 en aquest cas.
Resta de criteris objectius amb puntuació superior a 19 punts

No hi ha cap oferta que compleixi les 3 característiques acumulades i, per tant, no hi ha cap oferta que es
pugui considerar temerària.

Valoració final
D’acord amb la valoració realitzada, l’empresa GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, SL és
l’empresa més ben valorada pel que fa a la suma dels criteris subjectes a un judici de valor, amb 42 punts, i
als criteris d’adjudicació de valoració automàtica, amb 51,84 punts, i obté un total de 93,84 punts.
Per aquest motiu es proposa l’adjudicació de la realització del servei de recollida, processament i anàlisi de
dades de l’Ofercat 2022, a les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Tortosa a l’empresa
GESOP, Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública, SL per un import de 71.433,00 euros, sense l’IVA, i
86.433,93 euros, IVA inclòs.

El cap del Servei
d’Informació, Difusió i Estudis

Vist i plau
La subdirectora general
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