Gerència de l’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Direcció de Serveis de Comerç, Restauració i Consum
Telf. 93.402.76.51
c/ Gran de Sant Andreu, 200 2ª pl
08030 Barcelona

EXPEDIENT: 21000848 CONTRACTACIÓ DELS 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
NOTA SOBRE ELS CRITERIS DE VALORACIÓ D’OFERTES DE L’INFORME
JUSTIFICATIU I LA DISTRIBUCIÓ DE LA SEVA PUNTUACIÓ
Al Punt 7 de l’informe que consta al citat expedient s’han previst els criteris de
valoració avaluables mitjançant judici de valor de les ofertes que es rebin per a
l’adjudicació d’aquest contracte, tant pel Lot 1, com pel Lot 2.
Els criteris d’adjudicació del Lot 1 avaluables mitjançant judici de valor, tenen una
puntuació total de 40 punts; i criteris d’adjudicació avaluables automàticament, tenen
una puntuació total de 60 punts. Per tant, la puntuació màxima de la licitació és de 100
punts.
Els criteris d’adjudicació del Lot 2 avaluables mitjançant judici de valor, tenen una
puntuació total de 25 punts; i criteris d’adjudicació avaluables automàticament, tenen
una puntuació total de 75 punts. Per tant, la puntuació màxima de la licitació és de 100
punts.
Referent als criteris d’adjudicació valorables mitjançant judici de valor del Lot 1, es
requereix presentació de documents elaborats per les licitadores, que han de tenir una
extensió màxima, a fi efecte, s’indiquen el nombre de pàgines, així com, la tipologia i
mida de la lletra emprada. Entre aquests paràmetres s’inclou l’expressió que el nombre
de pàgines és a doble cara, la qual cosa pot produir confusió, i per tant es proposa
eliminar la mencionada expressió.
Per una millor comprensió es reprodueix l’enunciat del criteri i el requeriment
d’extensió del document, tal i com apareix a l’informe i el que caldria que constés:
Redactat actual:
Memòria de descripció de tasques, fases de treball, planificació i gestió del
calendari, així com, propostes de millora en l’estratègia i disseny nous
continguts i xarxes socials, amb un màxim de 20 punts.
Aquesta memòria ha de tenir una extensió màxima de 15 pàgines (s'entendrà
per pàgina la cara d'un full, numerades) a doble cara, lletra Arial 11, i en format
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PDF. La part de la proposta que excedeixi d’aquest límit no es tindrà en compte
i no serà valorada.
Redactat esmenat:
Memòria de descripció de tasques, fases de treball, planificació i gestió del
calendari, així com, propostes de millora en l’estratègia i disseny nous
continguts i xarxes socials, amb un màxim de 20 punts.
Aquesta memòria ha de tenir una extensió màxima de 15 pàgines (s'entendrà
per pàgina la cara d'un full, numerades), lletra Arial 11, i en format PDF. La part
de la proposta que excedeixi d’aquest límit no es tindrà en compte i no serà
valorada.

Redactat actual
Metodologia de treball i coordinació amb altres actors implicats, concretant
propostes que contemplin la coordinació i planificació, així com la resolució
d’incidències. Màxim 10 punts.
La presentació d’aquests mecanismes tindran una extensió màxima de 5
pàgines (s'entendrà per pàgina la cara d'un full, numerades) a doble cara, lletra
Arial 11, i en format PDF. La part de la proposta que excedeixi d’aquest límit no
es tindrà en compte i no serà valorada.
Redactat esmenat:
Metodologia de treball i coordinació amb altres actors implicats, concretant
propostes que contemplin la coordinació i planificació, així com la resolució
d’incidències. Màxim 10 punts.
La presentació d’aquests mecanismes tindran una extensió màxima de 5
pàgines (s'entendrà per pàgina la cara d'un full, numerades), lletra Arial 11, i en
format PDF. La part de la proposta que excedeixi d’aquest límit no es tindrà en
compte i no serà valorada.
Redactat actual
Proposta de model quadre de comandament/sistema de seguiment i indicadors,
presentació d’informes mensuals d’evolució de continguts, memòria anual, KPI
indicadors de rendiment i resultats mitjançant un quadre de comandament. Es
valorarà fins a 10 punts, la seva actualització òptima, garantint eficàcia i eines
adients a l’objecte del contracte.
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La presentació d’aquests eines i quadre de comandament tindran una extensió
màxima de 5 pàgines (s'entendrà per pàgina la cara d'un full, numerades) a
doble cara, lletra Arial 11, i en format PDF. La part de la proposta que excedeixi
d’aquest límit no es tindrà en compte i no serà valorada.
Redactat esmenat:
Proposta de model quadre de comandament/sistema de seguiment i indicadors,
presentació d’informes mensuals d’evolució de continguts, memòria anual, KPI
indicadors de rendiment i resultats mitjançant un quadre de comandament. Es
valorarà fins a 10 punts, la seva actualització òptima, garantint eficàcia i eines
adients a l’objecte del contracte.
La presentació d’aquests eines i quadre de comandament tindran una extensió
màxima de 5 pàgines (s'entendrà per pàgina la cara d'un full, numerades), lletra
Arial 11, i en format PDF. La part de la proposta que excedeixi d’aquest límit no
es tindrà en compte i no serà valorada.

Referent als criteris d’adjudicació valorables mitjançant judici de valor del Lot 2, es
requereix presentació de documents elaborats per les licitadores, que han de tenir una
extensió màxima, a fi efecte, s’indiquen el nombre de pàgines, així com, la tipologia i
mida de la lletra emprada. Entre aquests paràmetres s’inclou l’expressió que el nombre
de pàgines és a doble cara, la qual cosa pot produir confusió, i per tant es proposa
eliminar la mencionada expressió.
Per una millor comprensió es reprodueix l’enunciat del criteri i el requeriment
d’extensió del document, tal i com apareix a l’informe i el que caldria que constés:
Redactat actual:
Memòria de definició de tasques, fases de treball i propostes de millora en
l’estratègia del web amb un màxim de 15 punts.
La presentació d’aquesta memòria tindrà una extensió màxima de 25 pàgines
(s'entendrà per pàgina la cara d'un full, numerades) a doble cara, lletra Arial 11,
i en format PDF. La part de la proposta que excedeixi d’aquest límit no es tindrà
en compte i no serà valorada.
Redactat esmenat:
Memòria de definició de tasques, fases de treball i propostes de millora en
l’estratègia del web amb un màxim de 15 punts.
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La presentació d’aquesta memòria tindrà una extensió màxima de 25 pàgines
(s'entendrà per pàgina la cara d'un full, numerades), lletra Arial 11, i en format
PDF. La part de la proposta que excedeixi d’aquest límit no es tindrà en compte
i no serà valorada.

Redactat actual:
Metodologia de treball i coordinació amb altres actors implicats. Es valoraran
les propostes que contemplin la coordinació i planificació, així com la resolució
d’incidències. Màxim 10 punts.
La presentació d’aquests mecanismes tindran una extensió màxima de 5
pàgines (s'entendrà per pàgina la cara d'un full, numerades) a doble cara, lletra
Arial 11, i en format PDF. La part de la proposta que excedeixi d’aquest límit no
es tindrà en compte i no serà valorada.
Redactat esmenat:
Metodologia de treball i coordinació amb altres actors implicats. Es valoraran
les propostes que contemplin la coordinació i planificació, així com la resolució
d’incidències. Màxim 10 punts.
La presentació d’aquests mecanismes tindran una extensió màxima de 5
pàgines (s'entendrà per pàgina la cara d'un full, numerades), lletra Arial 11, i en
format PDF. La part de la proposta que excedeixi d’aquest límit no es tindrà en
compte i no serà valorada.
S’ha emès la present Nota sobre els criteris de valoració d’ofertes de l’informe
justificatiu i els requisits que han de complir per a facilitar la redacció dels plecs i als
efectes oportuns.
Barcelona,
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