GENERALITAT DE CATALUNYA

Informe proposta de classificació de les ofertes per a la
contractació de l’Acord Marc de serveis de gestió i inserció de
publicitat institucional en els mitjans de comunicació (Exp. PR 2018
54)
El Departament de la Presidència va convocar mitjançant procediment obert la licitació de
l’Acord marc d’empreses que duguin a terme els serveis de gestió i inserció de publicitat
institucional en els mitjans de comunicació per als departaments de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, organismes i entitats que en depenen.
Mitjançant el Decret 1/2018, del 19 maig, s’ha modificat la denominació i l’àmbit de
competència dels Departaments de la Generalitat de Catalunya. Aquesta nova
reestructuració departamental ha afectat, entre d’altres, les competències que fins al
moment exercia el Departament de la Presidència, en concret, l’article 3.2.17 del Decret
esmentat estableix que l’atenció ciutadana, la informació i difusió de l’activitat del Govern de
la Generalitat, i dels recursos, els serveis i les programes de l’Administració, així com la
coordinació i direcció dels sistemes d’informació, gestió i comunicació corporativa de la
Generalitat correspon el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.
Per tant, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda es subroga en tots els
drets i obligacions ostentats pel Departament de la Presidència en relació, entre d’altres,
amb els expedients de contractació promoguts per la Secretaria de Difusió i Atenció
Ciutadana, entre els quals es troba aquest Acord marc.
L'Acord marc té per objecte els serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els
mitjans de comunicació que portin a terme l'Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant els seus departaments i els organismes i entitats que en depenen.
En funció de la naturalesa de l'actuació de comunicació, s'han establert els següents lots:
Lot 1- Multimèdia: serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en les actuacions de
comunicació que es difonguin en tots o en algun/s dels mitjans de comunicació següents:
televisió, mitjà imprès, ràdio, exterior i internet, noves tecnologies i nous dispositius digitals
i/o interactius, a excepció d'aquelles actuacions de comunicació vehiculades exclusivament
a través o bé del mitjà imprès o bé del mitjà internet, que quedarien recollides als lots 2 i 3
respectivament.
Lot 2 - Mitjà imprès: serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en les actuacions
de comunicació vehiculades únicament a través del mitjà imprès, diaris, suplements de diaris
i revistes.
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Lot 3 - Mitjà internet: serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en les actuacions
de comunicació vehiculades únicament a través del mitjà Internet, noves tecnologies i nous
dispositius digitals i/o interactius.

GENERALITAT DE CATALUNYA

En aquesta licitació, les empreses licitadores podien optar per participar en un o en dos lots,
no en tots tres.
En data 3 de març del 2018, es va publicar l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió
Europea, anunci que també es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
en data 16 de març de 2018 (DOGC Núm. 7580), i en el Boletín Oficial del Estado, en data
23 de març de 2018 (BOE Núm. 72), en els quals s’establia com a data límit de presentació
de les ofertes el dia 9 d’abril de 2018, a les 12:00 hores. L’anunci de licitació es va publicar,
així mateix, al perfil del contractant del Departament de la Presidència, en data 5 de març de
2018.
L’acte d’obertura del sobre amb la documentació general (sobre A) es va celebrar el dia 10
d’abril de 2018 a les 11:00 hores i la Mesa de contractació, una vegada qualificada la
documentació general va estimar admeses a licitació totes les empreses presentades.
Les empreses presentades i admeses a la licitació per a cadascun dels lots han estat:
NIF

Empresa/es licitador/es admès/es

LOTS

A28343358

CARAT ESPAÑA, SAU

1,2

A78809662

HAVAS MEDIA GROUP SPAIN, SAU

1,2

B81173171

WAVEMAKER PUBLICIDAD SPAIN, SL

1,2

B85533321

DIGITAL GROUP BRANCH, SL

3

B63968267

PROXIMIA HAVAS SL

3

B64673130

NOTHINGAD COMUNICACIÓ, SL

3

B82314089

NETTHINK IBERIA SLU

3

L’acte públic d’obertura del sobre amb la documentació tècnica (sobre B) es va celebrar el
dia 16 d’abril 2018 a les 12:00 hores.
La valoració de les propostes tècniques (sobres B) admeses a la licitació es va fer seguint
els criteris de valoració establerts en el plec de clàusules administratives particulars que
regeix aquest Acord marc, segons consta en l’informe de data 17 de maig de 2018, amb el
resultat següent:
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Lot 1. Multimèdia

GENERALITAT DE CATALUNYA

Lot 1

Nivell
d'aprofundiment en
l'anàlisi i en la
definició de les
varibles de
segmentació

Empreses licitadores

Adequació de les
conclusions de
Rigor en l'anàlisi i
l'anàlisi a la
PUNTUACIÓ
correcta
selecció de mitjans
TOTAL
quantificació i
que granteixin el
exercici
descripció en
contacte i que
d'anàlisi
diversos subgrups ajudin a fer arribar
els missatges en
condicions òptimes

Carat España, SAU

350

250

280

880

Wavemaker Publicidad Spain, SL

245

175

280

700

Havas Media Group Spain, SAU

245

175

160

580

Lot 2. Mitjà imprès
Lot 2
L’estratègia i
La correcta
planificació més
anàlisi i
adient per assolir Justificació de la
segmentació del
els objectius i els
selecció dels
públic específic
resultats
suports
al qual va dirigida
d’abastament
la campanya
aconseguits

Empreses licitadores

PUNTUACIÓ
TOTAL
exercici de
planificació

Carat España, SAU

200

500

300

1.000

Wavemaker Publicidad Spain, SL

200

350

300

850

Havas Media Group Spain, SAU

200

350

210

760
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Lot 3. Mitjà internet

GENERALITAT DE CATALUNYA

Lot 3
Coherencia en el
desenvolupament Recomanacions
quant a la
de l'estratègia,
planifiació tàctica,
mostrant visió
distribució
global des de
d'impressions i
l'aplicació de les
conclusions de accions al llarg de
la campanya i ús
les anàlisis
d'espais
prèvies, fins a la
qualitatius
consecució
d'objectius

Empreses licitadores

Resultats
d'abastament
aconseguits

PUNTUACIÓ
TOTAL
exercici
d'estratègia i
planificació

Netthink Iberia, SLU

800

800

280

1.880

Proximia Havas, SL

800

800

280

1.880

Digital Group Branch, SL

560

800

280

1.640

Nothingad Comunicació, SL

560

560

280

1.400

L’informe sobre les valoracions tècniques es va presentar a la Mesa de Contractació
celebrada el dia 3 de juliol de 2018, que el va acceptar. En data 3 de juliol de 2018 es va
celebrar l’acte públic d’obertura dels sobres C i de lectura dels resultats de la valoració dels
criteris d’adjudicació que s’han de valorar segons un judici de valor.
Per tant, escau ara fer la valoració de l’oferta econòmica.
VALORACIÓ DE L’OFERTA ECONÒMICA (SOBRES C)
LOT 1 - MULTIMÈDIA:
D’acord amb el què estableix la clàusula catorzena del Plec de clàusules administratives
particulars (en endavant PCAP), al Lot 1 els criteris que s’han de valorar de forma
automàtica són els següents:
1.- Proposició econòmica ........................... Fins a 8.500 punts distribuïts de la manera
següent d’acord amb cadascun dels apartats de l’annex 9.1.a del PCAP: televisió fins a
1.000 punts, mitjà imprès fins a 1.500 punts, ràdio fins a 1.800, mitjans de publicitat exterior
fins a 2.000 punts, internet, noves tecnologies i nous dispositius fins a 2.000 punts, comissió
d’agència fins a 200 punts.
La fórmula que s’aplicarà serà la següent:
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P = Puntuació Màxima x Oferta Més Econòmica
----------------------------------------------------------Oferta Valorada

GENERALITAT DE CATALUNYA

La puntuació total dels licitadors corresponent al conjunt de l’oferta econòmica és la
suma de les puntuacions parcials obtingudes de l’aplicació de la fórmula anterior.
Donada la seva extensió, les ofertes econòmiques presentades s’adjunten en annex a
aquest informe.
A continuació, es detalla la puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses licitadores
en els diferents apartats del Lot multimèdia:

1. La puntuació obtinguda per cada una de les empreses en l’apartat televisió és la
següent:

Lot 1
Empreses licitadores

Televisió

1

Havas Media Group Spain, SAU

984,97

2

Carat España, SAU

973,01

3

Wavemaker Publicidad Spain, SL

943,66

2. La puntuació obtinguda per cada una de les empreses en l’apartat mitjà imprès és
la següent:

Lot 1
Empreses licitadores

Mitjà imprès

1

Havas Media Group Spain, SAU

1.464,30

2

Carat España, SAU

1.446,44

3

Wavemaker Publicidad Spain, SL

1.445,80
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3. La puntuació obtinguda per cada una de les empreses en l’apartat ràdio és la
següent:

Lot 1

GENERALITAT DE CATALUNYA

Empreses licitadores

Ràdio

1

Wavemaker Publicidad Spain, SL

1.698,73

2

Carat España, SAU

1.659,34

3

Havas Media Group Spain, SAU

1.642,20

4. La puntuació obtinguda per cada una de les empreses en l’apartat mitjans de
publicitat exterior és la següent:

Lot 1
Empreses licitadores

Exterior

1

Carat España, SAU

1.681,28

2

Havas Media Group Spain, SAU

1.581,82

3

Wavemaker Publicidad Spain, SL

1.554,70

5. La puntuació obtinguda per cada una de les empreses en l’apartat internet, noves
tecnologies i nous dispositius és la següent:

Lot 1
Empreses licitadores

Internet

1

Carat España, SAU

1.745,84

2

Havas Media Group Spain, SAU

1.718,73

3

Wavemaker Publicidad Spain, SL

1.653,94
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6. La puntuació obtinguda per cada una de les empreses en l’apartat comissió
d’agència és la següent:

Lot 1
Comissió
d'agència

GENERALITAT DE CATALUNYA

Empreses licitadores
1

Carat España, SAU

200,00

2

Wavemaker Publicidad Spain, SL

133,33

3

Havas Media Group Spain, SAU

80,00

2.- Millora de l’equip de treball ........................... Fins a 500 punts
La millora en l’equip de treball respecte al mínim requerit, recollida a l’Annex 9.1b. Aquesta
millora es valorarà segons la ponderació següent:
Millora

Puntuació

Per cada planificador sènior addicional
Per cada planificador júnior addicional
Per cada persona especialitzada en el mitjà
internet addicional

60 punts (amb un màxim de 300 punts)
25 punts (amb un màxim de 100 punts)
25 punts (amb un màxim de 100 punts)

Les tres empreses licitadores del lot 1 han presentat un equip de millora format per cinc
planificadors sènior addicionals, quatre planificadors júnior addicionals i quatre persones
especialitzades en internet addicionals. De tots aquests professionals se n’ha pogut valorar
positivament l’experiència, coneixement, titulació i responsabilitats assignades.
La puntuació obtinguda per cada una de les empreses en l’apartat millora de l’equip de
treball és la següent:
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Lot 1
Millora de
l'equip de
treball

GENERALITAT DE CATALUNYA

Empreses licitadores

1

Carat España, SAU

500,00

2

Havas Media Group Spain, SAU

500,00

3

Wavemaker Publicidad Spain, SL

500,00

Per tant, la puntuació total resultant de la valoració del sobre C del lot 1 és la següent:
Lot 1

Empreses licitadores

Televisió

Mitjà
imprès

Ràdio

Exterior

Internet

Comissió
d'agència

Millora de
l'equip de
treball

PUNTUACIÓ
TOTAL

1

Carat España, SAU

973,01

1.446,44

1.659,34

1.681,28

1.745,84

200,00

500,00

8.205,91

2

Havas Media Group Spain, SAU

984,97

1.464,30

1.642,20

1.581,82

1.718,73

80,00

500,00

7.972,02

3

Wavemaker Publicidad Spain, SL

943,66

1.445,80

1.698,73

1.554,70

1.653,94

133,33

500,00

7.930,16

LOT 2 - MITJÀ IMPRÈS:
D’acord amb el què estableix la clàusula catorzena del Plec de clàusules administratives
particulars (en endavant PCAP), al Lot 2 els criteris que s’han de valorar de forma
automàtica són els següents:
1.- Proposició econòmica ............................. Fins a 8.800 punts distribuïts de la manera
següent d’acord amb cadascun dels apartats de l’annex 9.2.a del PCAP: llistat de mitjans
impresos fins a 8.600 punts i comissió d’agència fins a 200 punts.
La fórmula que s’aplicarà serà la següent:
P = Puntuació Màxima x Oferta Més Econòmica
----------------------------------------------------------Oferta Valorada
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La puntuació total dels licitadors corresponent al conjunt de l’oferta econòmica és la
suma de les puntuacions parcials obtingudes de l’aplicació de la fórmula anterior.
Donada la seva extensió, les ofertes econòmiques presentades s’adjunten en annex a
aquest informe.

GENERALITAT DE CATALUNYA

A continuació, es detalla la puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses licitadores
en els diferents apartats del Lot Mitjà Premsa:
1. La puntuació obtinguda per cada una de les empreses en l’apartat mitjà imprès és
la següent:

Lot 2
Empreses licitadores

Mitjà imprès

1

Havas Media Group Spain, SAU

8.401,41

2

Wavemaker Publicidad Spain, SL

8.295,88

3

Carat España, SAU

8.292,90

2. La puntuació obtinguda per cada una de les empreses en l’apartat comissió
d’agència és la següent:

Lot 2
Comissió
d'agència

Empreses licitadores
1

Carat España, SAU

200,00

2

Wavemaker Publicidad Spain, SL

133,33

3

Havas Media Group Spain, SAU

80,00

2.- Millora de l’equip de treball ........................... Fins a 200 punts
La millora en l’equip de treball respecte al mínim requerit, recollida a l’Annex 9.2.b. Aquesta
millora es valorarà segons la ponderació següent:
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Millora

Empresa catalogada com a PIME

GENERALITAT DE CATALUNYA

Per cada planificador
sènior addicional
Per cada planificador
júnior addicional

Gran empresa

75 punts (amb un màxim de 150 punts)

30 punts (amb un
màxim de 150 punts)
10 punts (amb un
màxim de 50 punts)

25 punts (amb un màxim de 50 punts)

Les tres empreses licitadores del lot 2 han presentat un equip de millora format per cinc
planificadors sènior addicionals i cinc planificadors júnior addicionals. Cap de les empreses
licitadores és catalogada com a PIME i aquest fet s’ha tingut en compte a l’hora d’assignar
els punts a cada professional addicional. De tots els professionals se n’ha pogut valorar
l’experiència, coneixement, titulació i responsabilitats assignades. Totes les valoracions han
estat positives.
La puntuació obtinguda per cada una de les empreses en l’apartat millora de l’equip de
treball és la següent:

Lot 2
Millora de
l'equip de treball

Empreses licitadores
1

Carat España, SAU

200,00

2

Havas Media Group Spain, SAU

200,00

3

Wavemaker Publicidad Spain, SL

200,00

Per tant, la puntuació total resultant de la valoració del sobre C del lot 2 és la següent:
Lot 2

Empreses licitadores

Mitjà
imprès

Comissió
d'agència

Millora de
l'equip de
treball

PUNTUACIÓ
TOTAL

1

Carat España, SAU

8.292,90

200,00

200,00

8.692,90

2

Havas Media Group
Spain, SAU

8.401,41

80,00

200,00

8.681,41

3

Wavemaker Publicidad
Spain, SL

8.295,88

133,33

200,00

8.629,21
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LOT 3 - MITJÀ INTERNET:

GENERALITAT DE CATALUNYA

D’acord amb el què estableix la clàusula catorzena del Plec de clàusules administratives
particulars (en endavant PCAP), al Lot 3 els criteris que s’han de valorar de forma
automàtica són els següents:
1.- Proposició econòmica ........................... Fins a 7.800 punts distribuïts de la manera
següent d’acord amb cadascun dels apartats de l’annex 9.3.a del PCAP: llistat de suports
digitals fins 7.000 punts, llistat de costos tecnològics fins a 600 punts i comissió d’agència fins
a 200 punts.
La fórmula que s’aplicarà serà la següent:
P = Puntuació Màxima x Oferta Més Econòmica
----------------------------------------------------------Oferta Valorada
La puntuació total dels licitadors corresponent al conjunt de l’oferta econòmica és la
suma de les puntuacions parcials obtingudes de l’aplicació de la fórmula anterior.
Donada la seva extensió, les ofertes econòmiques presentades s’adjunten en annex a
aquest informe.
A continuació, es detalla la puntuació obtinguda per cadascuna de les empreses licitadores
en els diferents apartats del Lot Mitjà Internet:

1. La puntuació obtinguda per cada una de les empreses en l’apartat suports digitals
és la següent:

Lot 3
Empreses licitadores

Suport digitals

1

Nothingad Comunicació, SL

6.154,23

2

Netthink Iberia, SLU

5.368,87

3

Proximia Havas, SL

5.239,70

3

Digital Group Branch, SL

5.071,18
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2. La puntuació obtinguda per cada una de les empreses en l’apartat costos
tecnològics és la següent:

Lot 3
Costos
tecnològics

GENERALITAT DE CATALUNYA

Empreses licitadores
1

Netthink Iberia, SLU

508,33

2

Digital Group Branch, SL

506,00

3

Nothingad Comunicació, SL

276,75

3

Proximia Havas, SL

236,47

3. La puntuació obtinguda per cada una de les empreses en l’apartat comissió
d’agència és la següent:

Lot 3
Empreses licitadores

Comissió
d'agència

1

Netthink Iberia, SLU

200,00

2

Digital Group Branch, SL

80,00

3

Proximia Havas, SL

80,00

3

Nothingad Comunicació, SL

6,67

2.- Millora de l’equip de treball ........................... Fins a 200 punts.
La millora en l’equip de treball respecte al mínim requerit, recollida a l’Annex 9.3.b. Aquesta
millora es valorarà segons la ponderació següent:
Millora

Empresa catalogada com a PIME

Per cada planificador
sènior addicional
Per cada planificador
júnior addicional

75 punts (amb un màxim de 150 punts)
25 punts (amb un màxim de 50 punts)

Gran empresa
30 punts (amb un
màxim de 150 punts)
10 punts (amb un
màxim de 50 punts)
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GENERALITAT DE CATALUNYA

De les quatre empreses licitadores del lot 3, han estat catalogades com a PIME tres d’elles:
NothingAd Comunicació SL, Proximia Havas SL i Digital Group Branch SL. Aquest fet s’ha
tingut en compte a l’hora d’assignar els punts a cada professional addicional. Netthink Iberia,
Proximia Havas i Digital Group Branch han presentat un equip de millora format per cinc
planificadors sènior addicionals i cinc planificadors júnior addicionals. Nothingad
Comunicació ha presentat un equip de millora format per tres planificadors sènior
addicionals i dos planificadors júnior addicionals. S’ha pogut valorar positivament
l’experiència, coneixement, titulació i responsabilitats assignades de tots els professionals,
excepte els de l’empresa Digital Group Branch SL, la qual no ha aportat la informació
necessària per a una correcta valoració. Cal recordar que a l’annex 9.2.b. del PCAP
s’apuntava que la manca d’informació sobre els professionals impossibilita la tasca de
valoració en aquest apartat, i és per aquest motiu que Digital Group Branch obté 0 punts en
aquest apartat.
Així, doncs, la puntuació obtinguda per cada una de les empreses en l’apartat millora de
l’equip de treball és la següent:

Lot 3
Empreses licitadores

Millora de
l'equip de treball

1

Netthink Iberia, SLU

200,00

2

Nothingad Comunicació, SL

200,00

3

Proximia Havas, SL

200,00

3

Digital Group Branch, SL

0,00
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Per tant, la puntuació total resultant de la valoració del sobre C del lot 3 és la següent:
Lot 3

GENERALITAT DE CATALUNYA

Empreses licitadores

Suport digitals

Costos
tecnològics

Comissió
d'agència

Millora de
l'equip de treball

PUNTUACIÓ
TOTAL

1

Nothingad Comunicació,
SL

6.154,23

276,75

6,67

200,00

6.637,65

2

Netthink Iberia, SLU

5.368,87

508,33

200,00

200,00

6.277,20

3

Proximia Havas, SL

5.239,70

236,47

80,00

200,00

5.756,17

4

Digital Group Branch, SL

5.071,18

506,00

80,00

0,00

5.657,18

CONCLUSIÓ:
D’acord amb els criteris de valoració del PCAP que regeix aquest contracte, les proposicions
presentades en cadascun dels lots han obtingut les puntuacions parcials i totals que es
detallen a continuació, i per tant queden classificades per ordre decreixent de la forma
següent:
LOT 1- MULTIMÈDIA:

Lot 1

Empreses licitadores

Puntuació final
Sobre B

Puntuació final
Sobre C

PUNTUACIÓ
TOTAL

1

Carat España, SAU

880,00

8.205,91

9.085,91

2

Wavemaker Publicidad
Spain, SL

700,00

7.930,16

8.630,16

3

Havas Media Group
Spain, SAU

580,00

7.972,02

8.552,02

Puntuació màxima:

1.000,00

9.000,00

10.000,00
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D’acord amb la clàusula vint-i-dosena del PCAP el nombre màxim d’empreses contractistes
per a aquest lot és de quatre i el nombre mínim és de tres.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Per a aquest lot han presentat oferta tres empreses. Les tres ofertes econòmicament més
avantatjoses classificades per odre decreixent són les següents:
1. Carat España, SAU
2. Wavemaker Publicidad Spain, SL
3. Havas Media Group Spain, SAU

LOT 2- MITJÀ IMPRÈS:

Lot 2

Empreses licitadores

Puntuació final
Sobre B

Puntuació final
Sobre C

PUNTUACIÓ
TOTAL

1.000,00

8.692,90

9.692,90

1

Carat España, SAU

2

Wavemaker Publicidad
Spain, SL

850,00

8.629,21

9.479,21

3

Havas Media Group
Spain, SAU

760,00

8.681,41

9.441,41

Puntuació màxima:

1.000,00

9.000,00

10.000,00

D’acord amb la clàusula vint-i-dosena del PCAP el nombre màxim d’empreses contractistes
per a aquest lot és de quatre i el nombre mínim és de tres.
Per a aquest lot han presentat oferta tres empreses. Les tres ofertes econòmicament més
avantatjoses classificades per odre decreixent són les següents:
1. Carat España, SAU
2. Wavemaker Publicidad Spain, SL
3. Havas Media Group Spain, SAU
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LOT 3- MITJÀ INTERNET:

Lot 3

GENERALITAT DE CATALUNYA

Empreses licitadores

Puntuació final
Sobre B

Puntuació final
Sobre C

PUNTUACIÓ
TOTAL

1

Netthink Iberia, SLU

1.880,00

6.277,20

8.157,20

2

Nothingad Comunicació,
SL

1.400,00

6.637,65

8.037,65

3

Proximia Havas, SL

1.880,00

5.756,17

7.636,17

4

Digital Group Branch, SL

1.640,00

5.657,18

7.297,18

Puntuació màxima:

2.000,00

8.000,00

10.000,00

D’acord amb la clàusula vint-i-dosena del PCAP el nombre màxim d’empreses contractistes
per a aquest lot és de quatre i el nombre mínim és de tres.
Les quatre ofertes econòmicament més avantatjoses classificades per odre decreixent són
les següents:
1.
2.
3.
4.

Netthink Iberia, SLU
Nothingad Comunicació, SL
Proximia Havas, SL
Digital Group Branch, SL

Director General de Difusió
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