ANUNCI
Fundació Ticsalut pel qual es fa pública la licitació d'un
contracte de serveis (exp. 76/2020)
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Fundació Ticsalut.
b) Número d’identificació: G64350374
c) Dependència que tramita l'expedient: Fundació Ticsalut.
d) Tipus
de poder adjudicador:
Poder Adjudicador No
Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: promoció d’un més
gran coneixement i d’una millor utilització de les TIC en
l’àmbit de la salut.
g) Número d'expedient: 76/2020.
-2
a)
b)
c)

Obtenció de la documentació i informació
Entitat: Fundació Ticsalut.
Domicili: c/ Roc Boronat, 81-95
Localitat i codi postal: Barcelona, CP: 08005.
d) Codi NUTS: ES51
e) Telèfon: 935532642.
f) Adreça electrònica: licitacions@ticsalutsocial.cat.
g) Adreça
d'Internet
del
perfil
del
contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava
/cap.do?reqCode=viewDetail&idCap=4373259
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Serveis de branding, grafisme i
gestió de marca en entorns digitals i xarxes socials per a la
Fundació Ticsalut.
b) Admissió de pròrroga: no
c) Divisió per lots i nombre de lots/unitats: si, 2 lots.
- Lot 1: brànding i grafisme
- Lot 2: gestió de marca en entorns digitals i xarxes socials
d) Codi NUTS del lloc d'execució: ES51
- Codi NUTS Lot 1: ES51
- Codi NUTS Lot 2: ES51
e) Termini d'execució: des de l’endemà de la seva formalització
fins que s’exhaureixi el pressupost de licitació o, com a
màxim, fins transcorregut 1 any, sempre que hi hagi
disponibilitat pressupostària.
f) Codi CPV:
Lot 1: 79822500-7 - Serveis de disseny gràfic
Lot 2: 79341400-0 - Serveis de campanyes de publicitat

-4
a)
b)
c)
d)

Tramitació i procediment
Tipus d’expedient: serveis.
Tramitació: ordinari.
Procediment: obert.
Contracte reservat: no.

-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 35.000,00 euros sense IVA.
a.1) Valor estimat del Lot 1: 30.000,00 euros sense IVA.
a.2) Valor estimat del Lot 2: 5.000,00 euros sense IVA.
-6 Admissió de variants: no.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: 5% del pressupost base de licitació, IVA no inclòs
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació: no
b) Solvència:
Solvència econòmica i financera
- Lot 1: brànding i grafisme
o Criteri: volum anual de negocis del licitador en
l’àmbit al que es refereix el contracte.
 Mínim requerit: el volum del millor exercici
dins dels tres darrers disponibles (en funció
de les dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresari i de presentació
d’ofertes) ha de ser d’un import igual o
superior a 19.000 €.
- Lot 2: gestió de marca en entorns digitals i xarxes
socials
o Criteri: volum anual de negocis del licitador en
l’àmbit al que es refereix el contracte.
 Mínim requerit: el volum del millor exercici
dins dels tres darrers disponibles (en funció
de les dates de constitució o d’inici
d’activitats de l’empresari i de presentació
d’ofertes) ha de ser d’un import igual o
superior a 5.500,00.
Solvència tècnica o professional:
- Lot 1: brànding i grafisme
o Criteri: Títols acadèmics i professionals dels
tècnics encarregats de l’execució del contracte
 Mínim requerit:



Un (1) dissenyador gràfic sènior, que
haurà de disposar de les següents
competències:
o Titulació oficial en disseny gràfic
o Experiència professional en disseny
gràfic de, com a mínim, 5 anys.

- Lot 2: gestió de marca en entorns digitals i xarxes
socials
o Criteri: Títols acadèmics i professionals dels
tècnics encarregats de l’execució del contracte
 Mínim requerit:
 Un (1) gestor de projecte, que haurà de
disposar de les següents competències:
o Titulació oficial en comunicació,
màrketing o periodisme
o Experiència
professional
en
comunicació, màrketing o periodisme
de, com a mínim, 5 anys.
-9 Criteris d’adjudicació
1) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CORRESPONENTS AL LOT 1 - Brànding i
grafisme
a) CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (75 PUNTS)
a.1) Oferta econòmica (0 a 75 punts)
b) CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR (25 PUNTS)
b.1) Anàlisi marca gràfica TIC Salut Social actual
(fins a 10 punts)
b.2) Punts de millora detectats (fins a 8 punts)
b.3) Estil gràfic treball realitzats (fins a 7 punts)
2) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CORRESPONENTS AL LOT 2 - Gestió de marca
en entorns digitals i xarxes socials
a) CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (75 PUNTS)
a.1) Oferta econòmica (0 a 75 punts)
b) CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR (25 PUNTS)
b.1) Anàlisi de la marca i del posicionament entre els
seus públics de Tic Salut Social en l’actualitat (fins
a 10 punts)
b.2) Punts de millora detectats (fins a 8 punts)
b.3) Treballs realitzats (fins a 7 punts)
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
- Les obligacions sobre la protecció de dades de caràcter
personal, en els termes establerts a l’apartat m) de la

clàusula vint-i-vuitena del PCAP i d’acord amb allò
indicat a la clàusula dinovena del mateix.
- Obligacions sobre l’ús del català, en els termes de
l’apartat d) de la clàusula vint-ivuitena del PCAP.
- Les obligacions i compromisos recollits als apartats 1,
2A i 2B de la clàusula trenta-unena del PCAP.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: NA
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 d’octubre de 2020 a les 12:00
b) Documentació que cal presentar:
SOBRE A
LOT 1: BRÀNDING I GRAFISME
1. Documentació relativa al compliment de requisits previs
a. Declaració
responsable,
segons
el
model
que
s’acompanya com a Annex 1.
2. Compromís d’adscripció de mitjans
b. Compromís d’adscripció de mitjans, segons el model que
s’acompanya com Annex 2.
3. Oferta tècnica a valorar d’acord als criteris subjectes a
judici de valor
Ha d’estar composta dels següents documents:
a) Proposta tècnica
Aquesta proposta ha de descriure per escrit un anàlisi
de la marca i grafisme actual de la Fundació (logo,
colors, posada en escena). Al respecte, serà necessari
revisar també els materials compartits a les xarxes
oficials de la Fundació a Twitter (@ticsalut) i
instagram(@ticsalutsocial).
Així mateix, en aquesta proposta caldrà identificar els
punts de millora que s’han detectat, havent de tenir
en compte els requisits d’accessibilitat establerts al
Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre
accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a
dispositius mòbils del sector públic.
b) Mostra d’alguns treballs anteriors que siguin similars
a l’objecte d’aquesta licitació
LOT 2: GESTIÓ DE MARCA EN ENTORNS DIGITALS I XARXES SOCIALS
1. Documentació relativa al compliment de requisits previs
a. Declaració
responsable,
segons
el
model
que

s’acompanya com a Annex 1.
2. Compromís d’adscripció de mitjans
b.Compromís d’adscripció de mitjans, segons el model que
s’acompanya com Annex 2.
3. Oferta tècnica a valorar d’acord als criteris subjectes a
judici de valor
Ha d’estar composta dels següents documents:
a) Proposta tècnica
Aquesta proposta ha de descriure per escrit un anàlisi
de la marca i del posicionament entre els seus públics
de la Fundació en l’actualitat, tant a nivell web com
a
xarxes
(Twitter
-@ticsalut-;
web
https://ticsalutsocial.cat/- i
Instagram -@ticsalutsocial).
Així mateix, en aquesta proposta caldrà identificar els
punts de millora que s’han detectat, havent de tenir
en compte els requisits d’accessibilitat establerts al
Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre
accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a
dispositius mòbils del sector públic.
b) Mostra d’alguns treballs anteriors que siguin similars a
l’objecte d’aquesta licitació
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: No
c.2)Presentació Electrònica: Sí. Sobre Digital
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un o els dos lots.
e) Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada
licitador: No.
f) S’accepta la facturació electrònica
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Fundació Ticsalut.
b) Lloc: c/ Roc Boronat, 81-95
c) Data: La data d’obertura es comunicarà oportunament al perfil
del contractant.
d) Hora: L’hora d’obertura es comunicarà oportunament al perfil
del contractant.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte
d’obertura de les proposicions és públic. Se celebrarà
telemàticament.
-15 Despeses d'anunci
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català

-17 Recurs: segons s’indica a la clàusula 38 del PCAP.

