Certificat
Identificació
Òrgan: Junta de Govern Local
Títol: Museografia de l’exposició permanent de la primera planta del museu del Suro. Adjudicació
lot 2
Núm. exp.: 3/2022 de Licitacions administratives
Ref.:
Josep Rovira i Jofre, secretari de l’Ajuntament de Palafrugell, sense perjudici dels termes en què
s’aprovi l’acta de la sessió,
Certifico
Que el/la Junta de Govern Local de l’Ajuntament en sessió del dia 19/05/2022 ha adoptat l’acord
que es transcriu literalment, en la seva part necessària:

Relació de fets
I. En data 17 de febrer de 2022, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient número
3/2022, per la contractació del subministrament per la Museografia de l’exposició
permanent de la primera planta del museu del Suro, juntament amb el plecs de clàusules
administratives particulars i el projecte executiu museogràfic, amb multicriteri d’adjudicacio
i un preu de licitació de 312.312,39 € (preu base de 258.109,41€ més 54.202,98€ del 21%
d’IVA), pel LOT 2_Servei de redacció de continguts i produccions audiovisuals, a licitar per
mitjà de procediment obert.
II. La licitació es va iniciar amb la publicació del corresponent anunci al DOUE (núm.
2022/S 037-094880 de data 22 de febrer de 2022) i al perfil del contractant en data 24 de
febrer de 2022, presentant-se les següents empreses licitadores en el lot 2:
Nom del licitador
ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS, SL
NUNSYS, SL
WASABI PRODUCCIONS, SL

NIF
B63020846
B97929566
B64709397

III. En data 28 de març de 2022, la mesa de contractació es va reunir per realitzar l’obertura del
sobre A, corresponent a la documentació administrativa, i el dia 4 d’abril per qualificar-la, acordant
requerir a les empreses:
- ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS, SL, per tal que en el termini més breu possible i
en el màxim de 3 dies naturals, de conformitat amb l’article 141.2 de la Llei 9/2017, dels contractes
del sector públic, aclareixi les dades declarades relatives a la solvència tècnica i professional,
d’acord amb la clàusula a la clàusula G.2.2. del lot 2.
- NUNSYS SL amb NIF B97929566, per tal que en el termini més breu possible i en el màxim de 3
dies naturals, de conformitat amb l’article 141.2 de la Llei 9/2017, dels contractes del sector públic,
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aclareixi les dades declarades relatives a la solvència tècnica i professional, de conformitat amb la
clàusula G.2.2 i G.3 del PCAP, en relació al Lot 1, 2 i 3.
-WASABI PRODUCCIONS, SL amb NIF B64709397 per tal que en el termini més breu possible i
en el màxim de 3 dies naturals, de conformitat amb l’article 141.2 de la Llei 9/2017, dels contractes
del sector públic, aclareixi si disposa d’assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura
d’almenys 600.000,00€ per sinistre i any, i un sublímit per víctima d’almenys 300.000€ o les que
corresponguin per normativa, per tal de fer front a qualsevol fet del que es derivi responsabilitat
per part de l'empresa adjudicatària, d’acord amb la clàusula G.2.1.b del PCAP.
IV. En data 7 d’abril de 2022, es va reunir novament la mesa per procedir a valorar els aclariments
presentats, en temps i forma, per les empreses ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS,
SL, NUNSYS SL i WASABI PRODUCCIONS, SL, referents a les dades contingudes en el DEUC.
Vista la documentació presentada pel lot 2, els membres de la mesa varen acordar:
- Excloure l’empresa ENGINYERIA DE SISTEMES AUDIOVISUALS, SL amb NIF B63020846, per
no aclarir haver executat, en tres últims exercicis, un mínim de dos contractes de característiques
semblants al que és objecte del contracte del lot 2, atès que cap dels contractes relacionats té un
import igual o superior a 180.676,58, tal com fixa la clàusula G.2.2 del PCAP
- Admetre l’empresa WASABI PRODUCCIONS, SL a la licitació del lot 2. Serveis de continguts i
produccions audiovisuals i interactius, atès que declara disposar de l’assegurança exigida de
conformitat amb la clàusula G.2.1.b) del PCAP.
- Excloure l’empresa NUNSYS, SL amb B97929566 de la licitació del lot 2. Serveis de continguts i
produccions audiovisuals i interactius, per no aclarir haver executat, en tres últims exercicis, un
mínim de dos contractes de característiques semblants al que és objecte del contracte del lot 2,
atès que cap dels contractes relacionats té un import igual o superior a 180.676,58, tal com fixa la
clàusula G.2.2 del PCAP.
V. En data 8 d’abril de 2022, es va reunir novament la mesa per procedir a l’obertura del sobre B,
corresponent a la part de l’oferta objecte de valoració segons els criteris sotmesos a judici de
valor. En aquest mateix acte es va acordar sol·licitar informe dels serveis tècnics del Museu
municipal per a la valoració de la documentació presentada.
VI. En data 21 d’abril de 2022, els serveis tècnics varen emetre informe en el qual realitzaven una
proposta de valoració dels criteris de forma motivada. Valoració que va ser ratificada pels
membres de la mesa de contractació en data 22 d’abril de 2022
Licitador
Wasabi Produccions, SL

Memòria tècnica
Proposta continguts
20

Total Puntuació
Accessibilitat continguts sobre B
10
30

En aquest mateix acte es va procedir a l’obertura del sobre C, corresponent a l’oferta econòmica i
altres criteris automàtics d’adjudicació, realitzant la valoració de les propostes presentades i
atorgant les següents puntuacions globals, d’acord amb el criteris per a l’adjudicació del contracte
establerts en el plec de clàusules administratives particulars, classificades d’acord amb l’article
150 de la LCSP, amb el resultat següent:
Ordre

Licitador

Puntuació
sobre B

Puntuació
sobre C

Total
puntuació
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1

Wasabi Produccions, SL

30

65

95

I en conseqüència, la mesa va declarar com a proposta amb la millor relació qualitat preu l’oferta
presentada per l’empresa WASABI PRODUCCIONS, SL, acordant requerir-li l’acreditació de la
documentació continguda en el sobre A, així com el dipòsit de la garantia definitiva.
VII. En data 05 de maig de 2022 es va notificar a l’empresa NUNSYS, SL l’acord de la seva
exclusió, i en data 14 de maig de 2022 es va donar per notificada a l’empresa ENGINYERIA DE
SISTEMES AUDIOVISUALS, SL de l’acord de la seva exclusió.
VIII. En data 13 de maig de 2022 i amb RE 2022009577, l’empresa WASABI PRODUCCIONS, SL
amb NIF B64709397 va presentar la documentació requerida i va formalitzar el dipòsit de garantia
definitiva per import de 10.076,95€, amb número d’operació 320220002562 de data 12 de maig de
2022.
IX. En data 18 de maig de 2022 la mesa de contractació es va reunir novament per comprovar la
documentació presentada i, un cop revisada, va acordar donar per complert el requeriment,
proposant l’adjudicació del contacte pel lot 2. Servei de redacció de continguts i produccions
audiovisuals a favor de l’empresa WASABI PRODUCCIONS, SL amb NIF B64709397.
X. Totes les actes i informes de motivació corresponents han estat publicats al perfil del
contractant de la corporació local.
Fonaments de dret
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contracte del sector públic, per la que es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP). Article 131 pel que fa al procediment
d’adjudicació i articles 145 i 150 pel que fa als criteris de valoració de les ofertes, la seva
classificació i l’adjudicació dels contractes.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions
esmentades anteriorment.
El Plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació.
En conseqüència, en base a la motivació que consta a les actes de la mesa de contractació
publicades al perfil del contractant de l’Ajuntament, es proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents:
Acords
Primer. Ratificar la valoració proposada per la mesa de contractació i la puntuació global atorgada,
d’acord amb el criteris per a l’adjudicació del contracte establerts en el plec de clàusules
administratives particulars, classificades d’acord amb l’article 150 de la LCSP.
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Ordre

Licitador

1

Wasabi Produccions, SL

Puntuació
sobre B
30

Puntuació
sobre C
65

Total
puntuació
95

Segon. Adjudicar a l’empresa WASABI PRODUCCIONS, SL amb NIF B64709397 el contracte
dels serveis de redacció de continguts i produccions audiovisuals (lot 2) pel preu de 243.862,19€
(preu base de 201.539,00€ euros més 42.323,19€ del 21% d’IVA) amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 42.03330.627.00_Museografia primera planta Museu. FEDER del vigent
Pressupost de la Corporació, amb l’oferiment de la possibilitat de traduir els continguts a diferents
idiomes (italià, basc, alemany i xinès) i l’adscripció del següent personal:
- JMGM com a productor d’audiovisuals i de continguts.
- FVB com a graduat multimèdia i realitzador d’interactius
- LP com a documentalista i/o guionista.
- SCP com a dissenyador/a – Director/a
- MCF com a realitzador/a audiovisual.
-JJMM com a responsable de postproducció i d’animació 3D.
I, com a com a responsable de riscos laborals, a RFA.
Tercer. Publicar el present acord d’adjudicació en el Perfil de contractant i la formalització dels
documents contractuals al Perfil de contractant i al DOUE, als efectes previstos a l’article 154 de la
LCSP.
Quart. Obrir l’expedient núm. 7/2022 anomenat Execució del servei de redacció de continguts i
produccions audiovisuals per la tramitació del contracte de serveis vinculat.
Cinquè. Notificar a les empreses interessades el present acord amb detall de la puntuació
obtinguda.
Sisè. Facultar a l’Alcalde perquè en representació de la Corporació procedeixi a la signatura dels
documents públics i privats que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.
I per tal que tingui els efectes oportuns lliuro aquest certificat a Palafrugell en la data que consta a
l’encapçalament.
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