Gerència de Recursos
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica
Departament de Contractació

Contracte 21000049
ACTA III OBERTURA SOBRES C CRITERIS AUTOMÀTICS I PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ
A les 11:00 hores del dia 10 de novembre de 2021 s’han reunit de manera telemàtica
fent ús de la possibilitat que atorga l’art. 17.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic, els membres que han de constituir la mesa de
contractació, que assistirà a l’òrgan de contractació per a l’adjudicació del contracte
que, de conformitat amb el previst per la clàusula 1 del plec de clàusules
administratives particulars i amb les especificacions del plec de condicions tècniques,
té el següent objecte:
Encàrrec de la creació i presentació d’un concepte creatiu, la imatge gràfica i audiovisual
i la producció d’aquesta proposta creativa que podria tenir caràcter d’instal·lació
interactiva itinerant, amb mesures de contractació pública sostenible

Dels membres designats per l’òrgan de contractació assisteixen els següents:
Presidència:

Sr. Agustí Abelaira Dapena, Gerent de Recursos

Vocals:

Sra. M. Eugènia Riera Paino, Secretària delegada
Sr. Francesc J. Gisbert Sempere, per delegació de l’Interventor
Sra. Cruz M. Pérez García Directora de Serveis de Gestió
Econòmica, de la Gerència de Recursos
Sr. Xavier Rubert Català, Director de Promoció de la Ciutat
Sra. Josepa Rico Orea, tècnica del departament de Contractació
de la Gerència de Recursos qui actua com a secretària de la
Mesa

Constatada l’existència de quòrum, la presidència declara constituïda la Mesa de
contractació.
S’incorporen els representants de les empreses licitadores.
En primer lloc la secretària informa que l’informe de valoració dels criteris de judici de
valor no es llegirà íntegrament atesa la seva extensió, però es lliurarà a les licitadores
un cop finalitzi la Mesa.
Llegeix el quadre de puntuació final assolida per les licitadores, que es reprodueix a
continuació:
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Criteri

Total puntuació obtinguda

Es dóna la paraula als/les representants dels licitadors per si volen realitzar alguna
pregunta o comentari al respecte. No se’n fa cap.
A continuació, la secretària procedeix a accedir a la plataforma electrònica per obrir els
sobres C, que contenen les ofertes valorables amb criteris automàtics. Indica que no
seran valorades en sessió pública donada la seva complexitat i extensió, sinó que
únicament es comprovarà que la presentació sigui d’acord amb els requeriments del
PCAP.
Les ofertes de preu net són les que segueixen:
a) UTE Prodigioso Volcán / Imandra
b) UTE The Others / la Fábrica de los Sombreros
c) UTE Domestic Data Streamer / Folch

288.000,00 €
233.409,87 €
245.000,00 €

Atès que el preu de partida és de 295.183,82 euros, es comprova que cap oferta es
troba incursa en temeritat. D’acord amb els llindars establerts al PCAP.
A continuació es llegeixen les proposicions sobre l’experiència professional del
coordinador en projectes culturals i del director creatiu sènior i del compromís de
contractar amb empreses que fomentin el disseny i creativitat local i de proximitat de la
ciutat.
Un cop obertes i llegides les ofertes tècniques es dóna la paraula als licitadors per si
volen realitzar alguna pregunta o comentari al respecte. Ningú hi fa cap observació o
pregunta al respecte.
Acte seguit, finalitza la part pública de la mesa i els licitadors abandonen la sala.
A continuació es procedeix a valorar les ofertes. Es reprodueixen les puntuacions que
són les següents:
Quant al preu ofert, la puntuació és la següent:
a) UTE Prodigioso Volcán / Imandra
b) UTE The Others / la Fábrica de los Sombreros

3,49 punts
30,00 punts
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c) UTE Domestic Data Streamer / Folch

24,38 punts

Quant a l’experiència del Coordinador en projectes culturals, la puntuació és la
següent:
a) UTE Prodigioso Volcán / Imandra
b) UTE The Others / la Fábrica de los Sombreros
c) UTE Domestic Data Streamer / Folch

1,5 punts
5 punts
3 punts

Quant a l’experiència del Director creatiu sènior, la puntuació és la següent:
a) UTE Prodigioso Volcán / Imandra
b) UTE The Others / la Fábrica de los Sombreros
c) UTE Domestic Data Streamer / Folch

5 punts
5 punts
5 punts

Quant al compromís adquirit pel licitador a la disposició de procedir a la contractació
amb empreses que fomentin el disseny i creativitat local i de proximitat de la ciutat, ja
sigui pròpia o concertada amb mitjans d’altres empreses, la puntuació és la següent:
a) UTE Prodigioso Volcán / Imandra
b) UTE The Others / la Fábrica de los Sombreros
c) UTE Domestic Data Streamer / Folch

0 punts
5 punts
5 punts

la suma total obtinguda pels licitadors en la totalitat dels apartats anteriors, és a dir
dels criteris subjectes a valoració automàtica és:
a) UTE Prodigioso Volcán / Imandra
b) UTE The Others / la Fábrica de los Sombreros
c) UTE Domestic Data Streamer / Folch

9,99 punts
45,00 punts
37,38 punts

A continuació, la suma total dels criteris subjectes a valoració automàtica més els
valors obtinguts de l’informe dels criteris subjectes a judici de valor lliurat pel Comitè
d’experts/tes és la que segueix:

contracte
instal.lacio
itinerant

total màxima
puntuació 100
punts
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fins 55 punts
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fins 45 punts

9,99

45,00

37,38

Essent el resultat final i classificació per ordre de puntuació la següent:
1. UTE Domestic Data Streamer / Folch
2. UTE The Others / la Fábrica de los Sombreros
3. UTE Prodigioso Volcán / Imandra

85,38 punts
78,00 punts
51,99 punts

S’incorpora a la present Acta l’informe de valoració del departament tècnic.
A la vista de les valoracions efectuades la Mesa les accepta per majoria i l’abstenció
de la Intervenció delegada, i eleva proposta a l’òrgan de contractació l’adjudicació del
contracte a favor de la societat UTE DOMESTIC DATA STREAMER / FOLCH, pel
preu de 296.450,00 euros IVA inclòs, en haver presentat la millor oferta d’acord amb
la puntuació assolida.
Conclosa la sessió, com a constatació dels fets indicats s’estén la present que signa el
president en representació de tots els membres de la Mesa, junt amb mi, la secretària,
que certifico.

Presidència

Secretària

Sr. Agustí Abelaira Dapena

Sra. Josepa Rico Orea

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr/Sra Josepa Rico Orea, Lletrat, el dia 12/11/2021 a les 15:28, que informa;
Sr. Agustin Abelaira Dapena, Gerent, el dia 15/11/2021 a les 13:17, que informa.

