Acta de reunió de la Mesa de Contractació de la UPC
Data: 26 d’abril de 2022
Hora d’obertura de la sessió: 11.00 h
Hora de finalització de la sessió: 11.13 h
Lloc: reunió virtual.
Assistents
President:

Jordi Escolà, cap del Servei de Contractació i Compres 1

Vocals:

Sergi Canet, assessor jurídic
Núria Pla, cap del Servei de Control de Gestió
Maria González, cap de la Unitat de Compres

Secretària:

Mònica Cortijo

Ordre del dia
Valoració dels sobres 2 (oferta econòmica i criteris avaluables de forma automàtica) i
proposta d’adjudicació de l'expedient tramitat per procediment obert simplificat que
s’indica a continuació:
SE041000SO2022018

Servei de seguiment informatiu
de la UPC als mitjans de
comunicació

18.842,98 €

Desenvolupament de la sessió
1) Es constitueix la Mesa de Contractació de la UPC per tal d’aprovar l’informe de
valoració dels sobres 2, que contenen els documents referents a la proposta
econòmica i als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, i la proposta
d’adjudicació de l’expedient esmentat.
2) Es presenta l’informe de valoració del sobre 2 i la proposta d’adjudicació elaborada
pel responsable del contracte. A la vista del resultat de la valoració, que s’adjunta
com a annex, s’arriba als acords següents:

1
Per delegació del rector, segons Resolució 325/2021, de 18 de març, per la qual es modifica i s’anuncia la composició de
la Mesa General de Contractació de la Universitat Politècnica de Catalunya (DOGC Núm. 8378 – 31.3.2021).

1

a) Proposar l’adjudicació del contracte a l’empresa REBOLD MARKETING AND
COMMUNICATION, SLU , per un import de 18.300,00 euros (IVA exclòs).
Motivació: compleix tots els requisits establerts als plecs que regeixen aquesta
licitació i és la que ha obtingut la puntuació més alta en la suma de la valoració
dels criteris sotmesos a judici de valor i els avaluables de forma automàtica.
b) Comprovar que l’empresa proposada com a adjudicatària reuneix els requisits de
la capacitat d’obrar i de la solvència econòmica i tècnica, segons estableix el plec
de clàusules administratives.
c) Requerir a l’empresa esmentada, mitjançant comunicació electrònica, la
presentació de la documentació justificativa prevista a la clàusula 13 del plec de
clàusules administratives.
d) Publicar aquesta acta al Perfil del Contractant.
No havent més assumptes a tractar, el President aixeca la sessió de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
La secretària

Vist i plau
El president
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Jordi Escolà
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+02'00'
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Núm. expedient
INFORME DE VALORACIÓ
AUTOMÀTICA (SOBRE 2)

DELS

SE041000SO2022018

CRITERIS

AVALUABLES

DE

FORMA

Objecte del contracte: Servei de seguiment informatiu de la UPC als mitjans de
comunicació
Aplicant els criteris avaluables de forma automàtica establerts al plec de clàusules
administratives, les empreses licitadores obtenen les puntuacions següents:

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

EMPRESA

(75 punts)

LICITADORA
Criteri

Oferta econòmica
(25 punts)

REBOLD
MARKETING AND
COMMUNICATION
S.L.U.

Seguiment de
tots o més
mitjans d’àmbit
internacional,
estatal i
regional/comarcal
que consten a
l’Annex 1 del plec
de prescripcions
tècniques

Oferta

Puntuació
obtinguda

18.300 €

17,759
(*)

Sí

25

Sí

25

(25 punts)
Lliurament de les
notícies del dia,
clipping (premsa,
ràdio, TV i
premsa digital),
per correu
electrònic, com a
mínim a 7
adreces del
Servei de
Comunicació. I
actualització del
clipping durant el
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dia (a les 12h, a
les 16h i a les
19h)
(25 punts)
TOTAL

67, 759 punts

Oferta econòmica
(25 punts)

16.800 €

Seguiment de
tots o més
mitjans d’àmbit
internacional,
estatal i
regional/comarcal
que consten a
l’Annex 1 del plec
de prescripcions
tècniques

Sí

19,345
(*)

25

(25 punts)
HALLON
INTELLIGENCE
SL

Lliurament de les
notícies del dia,
clipping (premsa,
ràdio, TV i
premsa digital),
per correu
electrònic, com a
mínim a 7
adreces del
Servei de
Comunicació. I
actualització del
clipping durant el
dia (a les 12h, a
les 16h i a les
19h)

Sí

25

(25 punts)
TOTAL

69,345 punts

Oferta econòmica
AUDITORIA DE MEDIOS
SL

(25 punts)

13.000 €

25
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Seguiment de tots o
més mitjans d’àmbit
internacional, estatal
i regional/comarcal
que consten a
l’Annex 1 del plec de
prescripcions
tècniques

Sí

25

Sí

25

(25 punts)
Lliurament de les
notícies del dia,
clipping (premsa,
ràdio, TV i premsa
digital), per correu
electrònic, com a
mínim a 7 adreces
del Servei de
Comunicació. I
actualització del
clipping durant el dia
(a les 12h, a les 16h
i a les 19h)
(25 punts)
TOTAL

75 punts

(*) Fòrmula aplicada: la indicada al Plec de clàusules administratives
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Núm. expedient

SE041000SO2022018

VALORACIÓ TOTAL I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ

EMPRESES
LICITADORES

CRITERIS
SOTMESOS A
JUDICI DE VALOR

CRITERIS
AVALUABLES DE
FORMA
AUTOMÀTICA

VALORACIÓ
TOTAL

14 punts

75 punts

89 punts

20 punts

69,345 punts

89,345 punts

67, 759 punts

92,759 punts

AUDITORIA DE
MEDIOS SL

HALLON
INTELLIGENCE SL

REBOLD MARKETING
AND
COMMUNICATION
S.L.U.

25 punts

Es proposa l’adjudicació a l’empresa REBOLD MARKETING AND COMMUNICATION
S.L.U., per haver presentat l’oferta més avantatjosa per als interessos de la UPC,
d’acord amb el que s’estableix als plecs de clàusules que regeixen aquesta
contractació.
Barcelona, 21 d’abril del 2022
ANA ROSA
Digitally signed by ANA
CANOVAS PEREZ ROSA CANOVAS PEREZ
- DNI 35091290Y (TCAT)
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Annarosa Cánovas Pérez
Cap del Servei de Comunicació de la UPC
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