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Exp.: 20224000
Contracte: 21002868

INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA DE LES OFERTES CONSIDERADES AMB
VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS DEL CONTRACTE 21002868:
“PRODUCCIÓ D'ELEMENTS COMUNICATIUS AUDIOVISUALS I SERVEIS
FOTOGRÀFICS AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA”
D’acord amb la fórmula que preveu la clàusula 10 del plec de clàusules administratives, la empreses
que han presentat una oferta que en principi es considera anormal o desproporcionada són les
següents:
1. IGLUUU STUDIO SL
2. ALBERTO CANALEJO OSORIO
3. SORTKAT ESTUDIOS SL
Els licitadors han presentat la justificació requerida en el termini indicat.
Vistes les justificacions presentades per les tres empreses, es fa el següent resum:

IGLUU STUDIO SL
L’empresa en la seva justificació descriu els mitjans humans dels que disposa per a la prestació del
servei, perfils de realitzador i creatiu, administració i coordinació de producció, cap de producció,
operador i editor, argumentant que es destinaran en un major o menor grau a la gestió d’aquest
projecte, de forma que s’amortitzaria el cost d’empresa i possibilitant oferir tarifes més ajustades
sense baixar la qualitat del producte final i sense necessitat de recórrer a la subcontractació, sinó de
forma puntual, si fos necessari. En cas de recórrer a contractacions puntuals freelance, argumenten
que tenen una cartera de contactes habituals i amb tarifes pactades que permeten ajustar el preu
final.
Declaren disposar dels mitjans tècnics necessaris per la producció, realització i edició del servei
objecte del contracte. Així mateix, declaren disposar en propietat de tot el material tècnic
(d’enregistrament, so i il·luminació) que es destinarà al projecte, evitant així despeses generades en
concepte de material de lloguer i amortitzant en conseqüència el material del que es disposa.
Detalla exhaustivament els equips de que disposa: (càmeres, òptiques, trípodes, estabilitzadors,
monitors pantalles, focus, zoom, microfonia etc....). Indiquen que disposen d’un estudi propi amb
equipament informàtic i software i hardware necessari per els treballs d’edició de material audiovisual.
Programari d’edició de vídeo Premiere Pro, que incorpora eines de renderització i garanteix la entrega
de material en HD i superiors, i per a grafismes més complexes i disseny d’animacions en motion
graphics disposen de ADOE After Effects CC.
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>> Es conclou que la empresa justifica de forma suficient la baixa del 30,00% i que per
tant l’oferta és viable.
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ALBERTO CANALEJO OSORIO
Presenta una justificació a on declara ser treballador autònom, diu que les seves despeses generals
són baixes, poques i controlades i que l'oficina és de propietat, argumenta que aquest fet provoca
unes condicions favorables a l'hora de realitzar el pressupost. Continua explicant que disposa de 2
equips complets de fotografia i vídeo, així com l'equip d'edició, de propietat i amortitzats. També
assenyala que si coincidència d’actes o impossibilitat d’assistir treballa amb col·laboradors amb
tarifes similars a les seves.
Argumenta que després de prorratejar en cada pressupost els costos de Seguretat Social i impostos, i
afegir desplaçament, dietes i costos varis, obté un benefici amb la seva oferta. Analitzat el document
aportat per la justificació es desprèn, que la seva justificació es molt genèrica, no es detalla
suficientment la forma en que es pot produir la baixa de costos per la realització dels serveis descrits
en el contracte Per aquest motiu, es considera que l’empresa no justifica adequadament els preus
unitaris de la seva oferta associats a aquesta tipologia de serveis
>> Es conclou que la empresa no justifica de forma suficient la baixa del 34,00% i que per
tant l’oferta no és viable.

SORTKAT ESTUDIOS SL
L’empresa en la seva justificació exposa com ha realitzat el càlcul per oferir aquests preus del servei.
Presenta una valoració d’acord amb els costos reals dels tres perfils dedicats al servei ( producció,
càmera i editor) diferenciant costos directes (nomines, plusos, seguretat social....) d’acord amb el
conveni de tècnics de l’audiovisual, costos indirectes (despeses generals, aplicant un percentatge del
5% sobre els costos directes I el 6 % de benefici industrial).
Presenta un estudi de cost de personal i de costos bases per a cada producte, desglossant cada un
d’aquests conceptes (costos directes, indirectes, despeses generals, benefici industrial i cost total).
Així mateix, justifica els seus preus ajustats argumentant l’anàlisi de mercat efectuat comparat amb
treballs similars.
També i a nivell subjectiu l’empresa ha ponderat la importància d’aquest contracte a efectes
d’expansió; al mateix temps que ha valorat prèviament el risc i perjudici que suposaria una mala o
ineficient execució del servei.
>> Es conclou que la empresa justifica de forma suficient la baixa del 31’84% i que per tant
l’oferta és viable.
En resum, es considera insuficient la justificació de l’oferta econòmica de l’empresa:
1. ALBERTO CANALEJO OSORIO
I es conclou que les ofertes de les següents empreses són viables:
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1. IGLUUU STUDIO SL
2. SORTKAT ESTUDIOS SL
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Barcelona, 15 de desembre de 2021
Núria Pascual Bruna
Cap del Departament de Comunicació de Ciutat Vella
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