Gerència de l’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum

CONTRACTACIÓ DE SERVEIS D’ASSESSORAMENT, GESTIÓ DE L’ESTRATÈGIA DE
COMUNICACIÓ, RELACIONS PÚBLIQUES, COORDINACIÓ I REDACCIÓ DE
CONTINGUTS, PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL I PROGRAMACIÓ I MANTENIMENT WEBS
DE LA DIRECCIÓ DE COMERÇ, RESTAURACIÓ I CONSUM DE L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA.

INFORME
VALORACIÓ DELS CRITERIS AUTOMÀTICS DE LES OFERTES PRESENTADES

El present informe és per efectuar la valoració dels criteris avaluables de forma automàtica,
de les ofertes presentades al procediment obert, per l’adjudicació del contracte de serveis
d’assessorament, gestió de l’estratègia de comunicació, relacions públiques, coordinació i
redacció de continguts en suports off/on line, producció audiovisual i programació i
manteniment webs de la Direcció de Comerç, Restauració i Consum de l’Ajuntament de
Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible.
D'acord amb l'article 99.3 LCSP, l'objecte del contracte es divideix en els següents lots de
realització independent:
LOT 1: Assessorament i gestió de l’estratègia de comunicació, relacions públiques,
coordinació-gestió i redacció de continguts en suports off line i on line (internet i xarxes
socials) i producció audiovisual de la Direcció de Comerç de Barcelona.
LOT 2: Actualització continuada i manteniment de totes les pàgines del web
http://ajuntament.barcelona.cat/comerc, en base a la normativa de l’Ajuntament de
Barcelona i adaptar la seva estructura als nous projectes i accions de la direcció de Comerç,
Restauració i Consum, així com el suport tècnic en el procés de publicació dels continguts.
LOT 1:
S’han presentat a la licitació les següents ofertes:
- L’APÒSTROF, SCCL (F-61292181)
- R.P.UNO, S.L (B-60248127)
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtics estan
establerts a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars que regula
aquest contracte i tenen una puntuació màxima de 60 punts sobre un total de 100.
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Criteris d’adjudicació avaluables automàticament

1.- Oferta econòmica: fins a 35 punts
Mesura social
La puntuació que s'atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d'acord amb la
previsió del Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractació pública sostenible i la
Instrucció de l'Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d'aplicació de la LCSP,
publicada en la Gaseta del dia 16 de març de 2018.
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de
licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la
següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i
modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del
dia 5 de març:

2.- Criteris objectius: fins a 25 punts .
2.a) Pel compromís de realitzar propostes de campanyes, concursos i/o accions per
contactar amb públic del sector comercial, superiors al mínim de dues propostes exigides al
plec tècnic (punt 32 de l’apartat 2.1.2 lletra c, pàg. 17). S’atorgaran 5 punts per proposta,
amb un màxim de 10 punts.
2.b) Pel compromís de produir vídeos de comerç i consum de proximitat, que superi el
nombre mínim de dotze vídeos exigits al plec tècnic (punt 36 de l’apartat 2.1.2 lletra d, pàg.
12). S’atorgaran 5 punts per vídeo amb un màxim de 15 punts.
Justificació: la realització de mes campanyes, concursos i/o accions per contactar amb
públic del sector comercial i la producció de vídeos relacionats amb el món del comerç
suposa una millora en el servei prestat.
Puntuació total d'aquests criteris automàtics (sobre electrònic C): 60 punts.
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La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables de forma automàtica s'ha
d'incloure necessària i únicament al sobre electrònic C.

OFERTES:
1.- Oferta econòmica: 35 punts
L’APÒSTROF

R.P.UNO

Preu sense IVA

79.654 €

78.046,74 €

Import IVA

16.727,34 €

16.389,82 €

Preu total
contracte

96.381,34 €

94.436,56 €

S’ha comprovat que no hi hagués cap oferta en presumpció d’anormalitat, i s’ha procedit a
aplicar la formula anteriorment esmentada. La puntuació resultant ha estat la següent:
-

L’APÒSTROF:
R.P.UNO:

31,93 punts
35 punts

2.a) Pel compromís de realitzar propostes de campanyes, concursos i/o accions per
contactar amb públic del sector comercial, superiors al mínim de dues propostes exigides al
plec tècnic (punt 32 de l’apartat 2.1.2 lletra c, pàg. 17). S’atorgaran 5 punts per proposta,
amb un màxim de 10 punts.
La totalitat de les licitadores s’han compromès a realitzar propostes de campanyes,
concursos i/o accions per contactar amb públic del sector comercial, superiors al mínim de
dues propostes exigides al plec tècnic.
L’Apòstrof ha presentat dues campanyes, concursos i/o accions addicionals a les
requerides al plec tècnic.
R.P. Uno ha presentat dues campanyes, concursos i/o accions addicionals a les requerides
al plec tècnic
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La puntuació obtinguda és la següent:
-

L’APÒSTROF:
R.P.UNO:

10 punts
10 punts

2.b) Pel compromís de produir vídeos de comerç i consum de proximitat, que superi el
nombre mínim de dotze vídeos exigits al plec tècnic (punt 36 de l’apartat 2.1.2 lletra d, pàg.
12). S’atorgaran 5 punts per vídeo amb un màxim de 15 punts.
La totalitat de les licitadores han aportat documentació acreditativa a través de la qual es
comprometen a produir vídeos de comerç i consum de proximitat, que superi el nombre
mínim de dotze vídeos exigits al plec tècnic.
L’Apòstrof es compromet a realitzar tres vídeos de comerç i consum de proximitat
addicionals als requerits al plec tècnic.

R.P. Uno es compromet a realitzar tres vídeos de comerç i consum de proximitat
addicionals als requerits al plec tècnic.

La puntuació obtinguda és la següent:
-

L’APÒSTROF:
R.P.UNO:

15 punts
15 punts

Un cop llegides les ofertes presentades, es declara conclosa la part pública de la Mesa.
El resum de la puntuació de criteris d’adjudicació avaluables automàticament, sobre un
total de 60 punts, és la següent:

Criteri preu
Pel compromís de realitzar propostes de
campanyes, concursos i/o accions per
contactar amb públic del sector comercial,
superiors al mínim de dues propostes
exigides al plec tècnic

L’APÒSTROF

R.P.UNO

31,93

35

10

10
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Pel compromís de produir vídeos de
comerç i consum de proximitat, que
superi el nombre mínim de dotze vídeos
exigits al plec tècnic
Total puntuació oferta sobre C

15

15

56,93

60,00

LOT 2:
Han presentat ofertes les licitadores següents:
- QUIN TEAM, SL (B-62181409)
- R.P.UNO, SL (B-60248127)
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtics estan
establerts a la clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars que regula
aquest contracte i tenen una puntuació màxima de 75 punts sobre un total de 100.


Criteris d’adjudicació avaluables automàticament

1.- Oferta econòmica: fins a 35 punts
Mesura social
La puntuació que s'atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d'acord amb la
previsió del Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractació pública sostenible i la
Instrucció de l'Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, d'aplicació de la LCSP,
publicada en la Gaseta del dia 16 de març de 2018.
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de
licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la
següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i
modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del
dia 5 de març:
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2.- Millores tècniques, fins a 25 punts.
- 2.a) Per la presentació de wireframe, superant les 4 plantilles Drupal, exigides al plec
tècnic (punt 2, apartat 1 c), pàg. 19), per a noves tipologies de planes que s’hagin de
realitzar, per cada plantilla de més 5 punts, amb un màxim de 10 punts.
- 2.b) Per aportar el disseny de plantilles Drupal per a les noves tipologies de pàgines que
s’hagin de realitzar, superant el nombre de 4 plantilles exigides al plec tècnic (punt 2, apartat
1 d), pàg. 20). S’atorgarà un punt per cada plantilla que es presenti, fins un màxim de 5
punts.
- 2.c) Per la creació de landing page, superant el nombre de 3 landing page, exigits al plec
tècnic (punt 2, apartat 3, pàg. 20), 5 punts per cada nova landing, fins un màxim de 10 punts.

3. Experiència del Programador/a web que executarà el contracte, amb un màxim de
15 punts:
3.a) Programació informàtica Drupal, fins a 5 punts
Es valorarà el nombre de treballs/projectes realitzats anteriorment amb aquesta programació
informàtica. S’atorgarà un punt per cada treball/projecte presentat.
3.b) Programació en el desenvolupament del framework Bootstrap per l’adaptació del web
als dispositius mòbils, fins a 5 punts.
Es valorarà el nombre d’adaptacions web aportats. S’atorgarà un punt per cada adaptació
presentada.
3.c) Programació en el desenvolupament d’accessibilitat de webs, fins a 5 punts.
Es valorarà el nombre de treballs/projectes realitzats anteriorment amb aquesta programació
informàtica. S’atorgarà un punt per cada treball/projecte presentat.
L’experiència del personal s’acreditarà mitjançant certificats expedits per l’òrgan competent
quan el destinatari hagués estat una entitat del sector públic; en cas que el destinatari
hagués estat un subjecte privat s’acreditaran mitjançant els certificats expedits per aquest.
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Tanmateix, també serà vàlida l’acreditació de l’experiència, de manera excepcional,
mitjançant una declaració responsable, signada pel representant de l’empresa licitadora i el
treballador, d’acord amb el model de declaració responsable de l’annex 3, acompanyat de
l’informe de vida laboral dels treballadors, les dades del qual es verificaran abans de
l’adjudicació del contracte.
No es puntuarà si no es presenta la documentació esmentada en el moment de presentar
l’oferta.

OFERTES:
1.- Oferta econòmica: 35 punts

QUIN TEAM

R.P.UNO

Preu sense
IVA

39.000 €

34.671,00 €

Import IVA

8.190,00 €

7.280,91 €

Preu total
contracte

47.190,00 €

41.951,91 €

S’ha constat que l’oferta de la mercantil RPUno, SL, incorre en presumpció d’anormalitat, i
s’ha procedit, d’acord amb l’article 149 LCSP, a requerir a la citada licitadora per a que
aportés un informe tècnic-econòmic que justifiqués des del millor punt de vista possible que
els valors anormals identificats en el preu de l’oferta presentada no afectarien a l’execució
del contracte i que l’empresa podria realitzar el servei, segons els preus establerts i les
obligacions establertes en el mateix, de manera satisfactòria, no essent suficient la
presentació de declaracions d’intencions o el mer recurs a l’experiència de l’empresa com a
justificació.
Consta informe dels serveis tècnics de la Direcció de serveis de Comerç, Restauració i
Consum conforme no s’ha considerat degudament justificada la motivació de la licitadora, i
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per tant, s’ha proposat a la mesa l’exclusió de la licitadora, i aquesta n’ha acordat l’exclusió
de RPUno, SL, per haver presentat una baixa considerada anormal.
Per tant la puntuació que ha obtingut la restant licitadora és de 35 punts.
QUIN TEAM, SL: 35 punts

2.- Millores tècniques, fins a 25 punts.
- 2.a) Per la presentació de wireframe, superant les 4 plantilles Drupal, exigides al plec
tècnic (punt 2, apartat 1 c), pàg. 19), per a noves tipologies de planes que s’hagin de
realitzar, per cada plantilla de més 5 punts, amb un màxim de 10 punts.
S’atorga 10 punts atès el compromís de presentació de dues presentacions, a més
de les exigides al PPT.
- 2.b) Per aportar el disseny de plantilles Drupal per a les noves tipologies de pàgines que
s’hagin de realitzar, superant el nombre de 4 plantilles exigides al plec tècnic (punt 2, apartat
1 d), pàg. 20). S’atorgarà un punt per cada plantilla que es presenti, fins un màxim de 5
punts.
S’atorga 5 punts atès el compromís de presentació de cinc dissenys, a més dels
exigits al PPT.
- 2.c) Per la creació de landing page, superant el nombre de 3 landing page, exigits al plec
tècnic (punt 2, apartat 3, pàg. 20), 5 punts per cada nova landing, fins un màxim de 10 punts.
S’atorga 10 punts atès el compromís de presentació de dues creacions, a més de les
exigides al PPT.

3. Experiència del Programador/a web que executarà el contracte, amb un màxim de
15 punts:
3.a) Programació informàtica Drupal, fins a 5 punts
Es valorarà el nombre de treballs/projectes realitzats anteriorment amb aquesta programació
informàtica. S’atorgarà un punt per cada treball/projecte presentat.
La licitadora obté 5 punts a l’haver-se acreditat que la persona adscrita al contracte té
un nombre de treballs realitzats anteriorment superior a 5.
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3.b) Programació en el desenvolupament del framework Bootstrap per l’adaptació del web
als dispositius mòbils, fins a 5 punts. Es valorarà el nombre d’adaptacions web aportats.
S’atorgarà un punt per cada adaptació presentada.
La licitadora aconsegueix 5 punts a l’haver-se acreditat que la persona adscrita al
contracte té un nombre de treballs realitzats anteriorment de com a mínim 5.

3.c) Programació en el desenvolupament d’accessibilitat de webs, fins a 5 punts.
La licitadora rep 5 punts a l’haver-se acreditat que la persona adscrita al contracte té
un nombre de treballs realitzats anteriorment de com a mínim 5.
L’acreditació de l’experiència, s’ha realitzat mitjançant una declaració responsable, signada
pel representant de l’empresa licitadora i pel treballador, d’acord amb el model de declaració
responsable de l’annex 3, acompanyat de l’informe de vida laboral del treballador.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS LOTS 1 I 2
LOT 1
Sent la puntuació total la següent:
Puntuació Puntuació
Puntuació
Judicis de Criteris
Total
valor
Automàtics
L’APÒSTROF
R.P.UNO

40
17,5

56,93
60,00

96,93
77,5

En conseqüència es proposa com a adjudicatària del Lot 1 a la mercantil L’APOSTRÒF,
SCCL, (F-61292181).
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LOT 2
Sent la puntuació total la següent:

Puntuació Puntuació
Puntuació
Judicis de Criteris
Total
valor
Automàtics
QUIN TEAM

20

75

95

En conseqüència es proposa com a adjudicatària del Lot 2 a la mercantil QUIN TEAM, SL,
(B-62181409).
Barcelona,
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Narcis Serra Cayuela, Tècnic, el dia 18/10/2021 a les 14:05, que informa;
Sr. MANUEL VAZQUEZ ASENCIO, Cap de Departament, el dia 18/10/2021 a les 16:41, que informa.

