Acta Mesa d’obertura Sobre C: fase 2. documentació referida al criteri corresponent a
la valoració econòmica.
Expedient

EC-2020-57

Unitat
promotora

Direcció General de Difusió

Procediment

Obert

Objecte

Serveis de conceptualització i producció de la creativitat i la definició dels
objectius, estratègia i pla d'acció de campanyes de publicitat institucional
que es difondran en el mitjà de comunicació social

Modalitat

Contracte Públic

Tipus

Serveis

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

Valor estimat

858.600,00

-

-

Pressupost licitació

286.200,00

60.102,00

346.302,00

Identificació de la sessió
Data: 27 de febrer de 2020.
Horari: 10:00 h.
Lloc: Rambla Catalunya 19-21 Pl 3ª R 31
Convocats titulars
Nom

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Abigail Martínez Gatius

Presidenta

Sub-directora general de
Difusió

Maria Navarrete Garcia

Vocal que actuarà com a
president/a en cas d’absència
del/de la president/a.

Sub-directora general de
Gestió Econòmica,
Contractació i Patrimoni

Elena M Tejedor
Gimenez

Vocal

Cap del Servei de
contractació

Marta Rios Bonet

Vocal Unitat promotora

Tècnic de Difusió Institucional

Núria Agelet Fernández

Vocal en representació
d’Assessoria Jurídica

Assessoria Jurídica

Rosa M. Colomer Parera Vocal en representació
d'Intervenció

Intervenció delegada

Elisabet Leon Fàbregas

Secretària

Tècnic Superior

Càrrec Mesa

Càrrec Persona

Assistents
Nom
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Abigail Martínez Gatius

Presidenta

Sub-directora general de
Difusió

Maria Navarrete Garcia

Vocal que actuarà com a
president/a en cas d’absència
del/de la president/a.

Sub-directora general de
Gestió Econòmica,
Contractació i Patrimoni

Elena M Tejedor
Gimenez

Vocal

Cap del Servei de
contractació

Marta Rios Bonet

Vocal Unitat promotora

Tècnic de Difusió Institucional

Núria Agelet Fernández

Vocal en representació
d’Assessoria Jurídica

Assessoria Jurídica

Rosa M. Colomer Parera Vocal en representació
d'Intervenció

Intervenció delegada

Elisabet Leon Fàbregas

Tècnic Superior

Secretària

Assistents: Per l’empresa Singular Pack Group, S.L. els Sr. J.S i D.M.P.
Ordre del dia
1. Constitució de la mesa.
2. Obertura i examen del sobre C: Fase 2. documentació de la segona Fase de
licitació referida al criteri corresponent a la valoració econòmica.
3. Relació d’esmenes.
4. Torn obert de paraules.
Desenvolupament de la sessió
1.- En primer lloc, es constitueix la mesa i la presidenta obre la sessió, amb caràcter previ a
l’inici de l’acte públic d’obertura del Sobre B2, fa constar que la Mesa va aprovar la puntuació
atorgada al sobre B2 –Sub-fase 2 criteris objectius-i la puntuació final de la 1ª fase Sobres
B1+B2, de conformitat amb l’informe que s’annexa a aquesta acta de 25.02.2020, formant
part de la mateixa.
2.- En segon lloc, s’inicia l’acte públic i la Presidenta fa esment de l’objecte del contracte i la
seva publicitat a la Plataforma de Contractació de Serveis Públics el 31/12/2020, i es dona per
llegit.
A continuació es fa esment de les empreses que s’han presentat a la licitació i han estat
admeses:


IMAGINA DIGITALSOLUTIONS, SL B66545757



Singular Pack Group, S.L. B64730864

3.- La Presidenta informa que la mesa de contractació es va reunir el 29/01/2020, per a
qualificar la documentació administrativa aportada pels licitadors en el sobre A, i va acordar
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que era correcte respecte a una de les empreses, i respecte a l’altra va demanar aclariments
que varen resultar correctes i per tant totes dues empreses van estar admeses a la licitació.
Així mateix, fa esment de que la mesa de contractació es va reunir el 4/02/2020, per obrir el
Sobre B1: Subfase 1. corresponent a la Documentació de la primera fase referida als criteris
quantificables amb un judici de valors (criteris subjectius).
4.-A continuació informa que la mesa de contractació es va reunir el 18/2/2020 per acordar la
ponderació atribuïble als criteris dependents d’un judici de valor i a la vista de l’informe
presentat pels vocals tècnics de la mateixa data i que s’ha publicat a la PSCP el 19/2/2020, la
mesa ha acordat per unanimitat assignar els següents punts sobre un màxim de 45 punts:
Empreses
Puntuació B1
IMAGINA
DIGITAL 43,75 punts
SOLUTIONS, SL
Singular Pack Group, S.L.
27,50 punts
Així mateix informa que la mesa de contractació es va reunir el 21/2/2020, per obrir el Sobre
B2: Subfase 2, corresponent a la documentació de la primera fase referida als criteris
objectius. Així mateix es va reunir per acordar la puntuació atorgada a aquest sobre B2. I va
acordar per unanimitat la puntuació següent, parcial del Sobre B2 i total de la Primera Fase:
Empreses
Puntuació B2
IMAGINA
DIGITAL 6 punts
SOLUTIONS, SL
Singular Pack Group, S.L.
6 punts

Total B1+B2
49,75 punts
33,50 punts

Passen, en conseqüència, a la segona Fase totes dues empreses.
Per tal de conèixer les raons de les puntuació assignades, s’informa als licitadors que poden
consultar l’expedient administratiu, o promoure les accions o interposar els recursos que
estimin pertinents en defensa dels seus interessos, d’acord amb el que preveu la legislació
vigent.
5.-A continuació la Presidenta dona ocasió als interessats perquè formulin, en aquest moment,
les preguntes, demanin els aclariments o exposin els dubtes que creguin adients sobre els
acords que ha pres la mesa i sobre el desenvolupament del procediment seguit fins ara, sense
perjudici del seu dret a consultar l’expedient administratiu, o promoure les accions o interposar
els recursos que estimin pertinents en defensa dels seus interessos, d’acord amb el que
preveu la legislació vigent. Un cop iniciada l’obertura dels sobres, no s’admetrà cap intervenció
que interrompi el desenvolupament de l’acte.
La Presidenta recorda que l’import de licitació del contracte és de 286.200,00 € (DOS-CENTS
VUITANTA-SIS MIL DOS-CENTS EUROS), IVA exclòs que, un cop aplicat el percentatge
d’IVA corresponent, resulta un import de 346.302,00 €.
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6.-Tot seguit, informa que s’obrirà el sobre C de la Segona Fase, en el benentès que, d’acord
amb l’article 84 del Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques, aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre, si alguna proposició econòmica no
concorda amb la documentació examinada i admesa, excedeix del preu màxim de licitació o
varia substancialment el model establert, serà desestimada per la mesa mitjançant resolució
motivada.
Es verifica que les empreses han aplicat la paraula clau de desbloqueig dels seus sobres amb
anterioritat a la celebració d’aquest acte.
Abans d’obrir el sobre C amb presentació telemàtica, que conté la documentació relativa al
criteri de preu, dona ocasió als interessats perquè comprovin que no s’ha accedit a aquests
abans d’aquest acte, els custodis apliquen les seves credencials i s’obren els sobres C.
Concretament, es comprova que en el sobre d’ambdues empreses es conté la documentació
requerida als plecs, es a dir la que dona resposta al criteri del preu d’acord amb el model de
l’annex 1 del PCAP i millora en el termini de lliurament dels materials: indicat en el punt 4 de
l’apartat H1 del PCAP.
En relació amb els preus unitaris les ofertes han estat:
 IMAGINA DIGITAL SOLUTIONS, SL:
Concepte

Import màxim estimat
(IVA exclòs)

Preu per la definició dels objectius i de l’estratègia de campanya en Social
Media. Disseny del pla d’acció basat en la segmentació del públic objectiu i
els múltiples canals d’actuació (Facebook, Twitter, Instagram i LinkedIn).
Creació d’un calendari de campanya que planifiqui la difusió estratègica dels
continguts. Producció creativa dels copys de campanya.

2800 €

Preu per la producció d’una peça creativa estàtica de campanya optimitzada
per les Xarxes Socials (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc.). Inclou
l’adaptació digital dels materials corporatius.

30 €

Preu per la producció d’una peça creativa dinàmica de campanya optimitzada
per les Xarxes Socials (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc.). Inclou
l’adaptació digital dels materials corporatius.

200 €

 SINGULAR PACK GROUP, S.L:
Concepte

Import màxim estimat
(IVA exclòs)

Preu per la definició dels objectius i de l’estratègia de campanya en Social
Media. Disseny del pla d’acció basat en la segmentació del públic objectiu i
els múltiples canals d’actuació (Facebook, Twitter, Instagram i Linkedin).
Creació d’un calendari de campanya que planifiqui la difusió estratègica dels
continguts. Producció creativa dels copys de campanya.
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Preu per la producció d’una peça creativa estàtica de campanya optimitzada
per les Xarxes Socials (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc.). Inclou
l’adaptació digital dels materials corporatius.
Preu per la producció d’una peça creativa dinàmica de campanya optimitzada
per les Xarxes Socials (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc.). Inclou
l’adaptació digital dels materials corporatius.

40 €

120 €

En relació amb la millora en el termini de lliurament dels materials, ambdues empreses han
ofert:
- lliurament en un termini inferior o igual a 7 dies naturals des de la data de la comanda
per les campanyes que continguin peces creatives dinàmiques.
lliurament en un termini inferior o igual a 6 dies naturals des de la data de la comanda
per les campanyes que continguin peces creatives estàtiques.
7.-Finalment, la Presidenta comunica als assistents que la mesa de contractació avaluarà, de
conformitat amb els criteris establerts en el plec de clàusules administratives que regeix
aquesta contractació, l’oferta econòmica presentada i amb l’avaluació ja realitzada de la
primera fase sobres B1 i B2, elaborarà una proposta d’adjudicació, que elevarà a l’òrgan de
contractació, notificarà als licitadors i publicarà als diaris corresponents i a la Plataforma de
contractació pública.
Acords
Únic,- La Mesa acorda per unanimitat admetre les dues ofertes contingudes en aquest sobre.
Així mateix, s’acorda que la unitat promotora es descarregarà els arxius corresponents a
aquest sobre C i elaborarà un informe de valoració de conformitat amb el que disposa el
PCAP, i prèvia comprovació que cap oferta està en el supòsit de baixa presumptament
anormal, elaborarà una proposta d’adjudicació que elevarà a la Mesa de contractació, que de
conformitat amb la clàusula 15ª requerirà a l’empresa proposada com adjudicatària la
documentació que preveu la mateixa clàusula del PCAP.
La presidenta aixeca la sessió a les 10.40 h, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.

La secretària
Elisabet Leon Fábregas
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Vist i plau
La presidenta
Abigail Martínez Gatius
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