Informe proposta d’adjudicació

Expedient

JU-2021-584

Modalitat

Unitat
promotora
Procediment

Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació

Objecte

Servei d'inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació
per la difusió de la campanya del Centre de Mediació de Catalunya

Basat per Concreció de Tipus
condicions

Contracte Públic

Serveis

1.Antecedents
La Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació va iniciar un procediment de
concreció de condicions per raó de la quantia per contractar el servei d’inserció de publicitat
institucional en els mitjans de comunicació per a la difusió de la campanya del Centre de
Mediació de Catalunya, d’acord amb el que estableix la clàusula trenta-quatrena de l’acord
marc de referència (PR-2018-054).
En concret i per la tipologia d’inserció (inserció a diversos mitjans) es va sol·licitar oferta
d’inserció a les empreses contractistes del Lot 3 (mitjà internet) de l’Acord Marc que va ser
adjudicat a les empreses NETTHINK IBERIA SLU, NOTHINGAD COMUNICACIÓ SL,
PROXIMIA HAVAS SL, DIGITAL GROUP BRANCH SL.
El termini per presentar les ofertes va finalitzar el dia 13 d’agost de 2021, a les 12:00 hores
De les quatre empreses contractistes, tres han presentat la seva oferta dins de termini, i una
d’elles (Netthink Iberia SLU) va informar al Centre que no presentaria oferta.
2.Valoració de les ofertes
El procediment d’adjudicació recollit a la clàusula trenta-quatrena de l’Acord marc estableix
que els criteris a aplicar per a aquesta avaluació seran qualsevol dels establerts a l’apartat 3
de la clàusula de referència per avaluar les ofertes econòmiques per als contractes basats.
Tal com es va indicar en el moment de fer la comanda, atès que la concreció de condicions
no requereix d’uns serveis d’anàlisi prèvia ni de planificació, a l’hora de seleccionar només es
valorarà l’oferta econòmica, la qual es puntuarà amb un màxim de 100 punts.
Per a valorar l’oferta econòmica presentada el criteri emprat és el preu unitari final optimitzat.
La puntuació màxima d’aquest criteri és de 100 punts i s’aplicarà la fórmula següent (recollida
a l’apartat 3.3.a) de la clàusula trenta-quatrena de l’Acord marc):
Puntuació = (100 punts) x (import base més baix)
(import base que es valora)
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El pressupost màxim per a aquestes insercions és de 20.600 € sense IVA (24.926 €, IVA
inclòs).
Les ofertes presentades han estat les següents:
Empresa

Import Net

IVA (21%)

Oferta
(IVA inclòs)

NOTHINGAD COMUNICACIÓ SL

19.157,85 €

4.023,15 €

23.181,00 €

PROXIMIA HAVAS SL

20.598,89 €

4.325,77 €

24.924,66 €

DIGITAL GROUP BRANCH

21.424,09 €

4.499,06 €

25.923,15 €

I la puntuació obtinguda ha estat:
Valoració de l'oferta
econòmica

Empresa
NOTHINGAD COMUNICACIÓ SL
PROXIMIA HAVAS SL

100,00
93,00

DIGITAL GROUP BRANCH

89,42

L‘oferta presentada per Nothingad Comunicació SL resulta, per tant, la més avantatjosa
econòmicament.
Nothingad Comunicació SL ha presentat la declaració responsable que s’adjunta conforme
manté les condicions inicials de capacitat, solvència i representació que van acreditar en el
procediment per a l’adjudicació de l’Acord marc i la classificació empresarial obligatòria que
correspongui, si és el cas.
El preu del contracte, per tant, serà:
Import Net

IVA (21%)

Import total (IVA inclòs)

19.157,85 €

4.023,15 €

23.181,00 €

Aquesta contractació anirà càrrec de la partida pressupostària D/226000300/2140/0000
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El termini d’execució del contracte serà des de la data de la seva adjudicació fins al 31 de
desembre de 2021.

3.Conclusió
Per tant, proposo l’adjudicació de la concreció de condicions per a la inserció als mitjans de
comunicació de la campanya del Centre de Mediació de Catalunya a l’empresa Nothingad
Comunicació SL.

El director general
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