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EH/PV Exp. 2019/0009748

A LA CIUTAT DE BARCELONA, a les 12 hores i 45 minuts del dia 25 de juny de 2019
es constitueix convocats en legal forma els seus membres, la Mesa de Contractació de
l'Àrea de Presidència que resta presidida pel Sr. Carles Barnés i García, cap del Servei
de Contractació de la Diputació de Barcelona i pels vocals: per la Sra. Isidra Guardiola i
Salinas, com a delegada de la secretària general, pel Sr. Gerard Santafè i Civit, com a
delegat de l’interventor general, per la Sra. Montserrat Tosquella i Angrill, gerenta del
Consorci de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials i per la secretària de la Mesa Sra.
Eva de Haro i Velázquez. Assisteix, així mateix, un representant de les empreses:
GABINET D’ESTUDIS SOCIALS I OPINIÓ PÚBLICA, SL, i OPINOMETRE, SL. Es
constitueix la present Mesa per a la lectura de l’informe dels criteris de judici de valor,
l'obertura dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica i proposta
d’adjudicació de la contractació relativa al procediment obert simplificat amb més d’un
criteri d’adjudicació corresponent a la “Realització del Sondeig d’Opinió a Catalunya
2019”, tot això de conformitat amb allò que disposa en els articles del 145-148, 150,
151, 157, 159 i 326 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic.
S’aporta a la Mesa de Contractació l’informe tècnic dels criteris de judici de valor, emès
pel Consorci de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials, la part del qual interessa diu el
següent:
(...)
Informe de valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor del
procediment obert amb pluralitat de criteris d’adjudicació de serveis relatiu a la
contractació de la realització del Sondeig d’Opinió Catalunya 2019 del Consorci Institut
de Ciències Polítiques i Socials aprovat per decret de data 10 d’abril de 2019 per un
pressupost màxim de licitació de 37.000,00 € més 7.770,00 € en concepte de 21 %
d’IVA.
En data 5 de juny de 2019 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència
(delegació d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació), va
procedir a l’obertura del sobre núm. 1 corresponent a la documentació administrativa i
la documentació tècnica relativa als criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de
valor, de les següents empreses:
-

GABINET D’ESTUDIS SOCIALS I OPINIÓ PÚBLICA. S.L. (GESOP)
OPINÒMETRE S.L.
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Els criteris que depenen d’un judici de valor per a l’adjudicació d’aquest procediment
obert i recollits en el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat a l’efecte,
són els següents:
Criteri 1. Aporta contextualització detallada i adequada del
projecte......................................................................................................fins a 2
punts
0 punts quan la contextualització detallada i adequada del projecte és
inexistent
Fins a 2 punts quan la contextualització detallada i adequada del
projecte és altament satisfactòria
Criteri 2. Aporta descripció detallada i adequada de les fases de treball, i dels
procediments i de les tasques que es vinculen a cada
fase................................................................................................fins a 4
punts
0 punts quan la descripció detallada i adequada de les fases de treball, i
dels procediments i de les tasques que es vinculen a cada fase és
inexistent
Fins a 4 punts quan la descripció detallada i adequada de les fases de
treball, i dels procediments i de les tasques que es vinculen a cada fase
és altament satisfactòria
Criteri 3. Desagrega les fases i tasques en un calendari detallat i
adequat......................................................................................................fins a 2
punts
0 punts quan no es desagreguen les fases i tasques en un calendari
detallat i adequat
Fins a 2 punts quan la desagregació de les fases i tasques en un
calendari detallat i adequat és altament satisfactòria
Criteri 4. Aporta descripció detallada i adequada dels controls de qualitat en
l’elaboració del sondeig que es vinculen a cada
fase................................................................................................fins a 4
punts
0 punts quan la descripció detallada i adequada dels controls de qualitat
en l’elaboració del sondeig que es vinculen a cada fase és inexistent
Fins a 4 punts quan la descripció detallada i adequada dels controls de
qualitat en l’elaboració del sondeig que es vinculen a cada fase és
altament satisfactòria
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Criteri 5. Aporta descripció detallada i adequada de l’estructura i el contingut
de l’informe del treball de
camp..........................................................................................................fins a 5
punts
0 punts quan el detall i l’adequació dels continguts de l’informe del
treball de camp són inexistents
Fins a 5 punts quan el detall i l’adequació dels continguts de l’informe
del treball de camps són altament satisfactoris
Criteri 6. Aporta millores que repercutiran positivament en la qualitat del
desenvolupament dels treballs i del resultat final del
projecte......................................................................................................fins a 8
punts
 0 punts quan no aporta cap millora
 1 punt quan aporta una millora
 2 punts quan aporta dues millores
 3 punts quan aporta tres millores
 4 punts quan aporta quatre millores
 5 punts quan aporta cinc millores
 6 punts quan aporta sis millores
 7 punts quan aporta set millores
 8 punts quan aporta vuit millores

La valoració de les ofertes presentades per les empreses admeses tenint en
compte aquests criteris és la següent:
1. Criteri 1. Aporta contextualització detallada i adequada del projecte
GABINET D’ESTUDIS SOCIALS I OPINIÓ PÚBLICA. S.L. (GESOP)
La proposta presentada es considera altament satisfactòria perquè realitza una
adequada i detallada contextualització del projecte respecte als següents
aspectes:
 La posició del projecte dintre dels estudis de cultura política i
comportament polític i electoral en el camp de la Ciència Política.
 L’explicació de la trajectòria de l’Institut de Ciències Polítiques i Socials
(ICPS) en el desenvolupament dels estudis de cultura política i
comportament polític i electoral a Catalunya.
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 La presentació dels aspectes més rellevants que caracteritzen la
situació política catalana actual dintre la qual s’emmarca el projecte.
Puntuació: 2,00 punts.
OPINÒMETRE S.L.
La proposta presentada és molt reduïda i excessivament concisa perquè
només realitza una contextualització del projecte en relació amb la trajectòria i
el paper de l’ICPS en el desenvolupament d’aquest tipus d’estudis, i aquesta, a
més, de forma poc detallada i concreta.
Puntuació: 0,25 punts.
2. Criteri 2. Aporta descripció detallada i adequada de les fases de treball, i dels
procediments i de les tasques que es vinculen a cada fase
GABINET D’ESTUDIS SOCIALS I OPINIÓ PÚBLICA. S.L. (GESOP)




La proposta aporta una descripció de les fases del treball que es valora
molt positivament en tant que presenta una estructuració apropiada en
cinc grans blocs dintre dels quals es llisten també de forma adequada i
exhaustiva les diferents tasques que s’han de dur a terme com a part
del projecte.
Pel que fa a la descripció de tots els procediments i de les tasques que
es vinculen a cada fase de treball, la proposta inclou una explicació
detallada i adequada dels procediments en uns termes que garanteixen
de forma efectiva la qualitat, la transparència i el rigor de les tasques
següents:
–
–
–
–
–
–
–

La realització de la revisió del qüestionari facilitat per l’ICPS i de
la seva traducció al castellà
La preparació de l’aplicació de la gestió de les entrevistes
presencials (CAPI)
La programació del qüestionari i la seva revisió posterior
El disseny de la mostra distingint entre les seves diferents
etapes (selecció de municipis, de seccions censals, càlcul de
quotes, i selecció de llars i persones a entrevistar)
L’organització del treball de camp
La preparació de les tauletes
La realització d’una prova pilot
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–
–
–
–

–
–
–
–
–

L’elaboració, amb indicació dels continguts, d’un manual
d’instruccions per als entrevistadors
La formació de l’equip de camp
El desenvolupament de les entrevistes presencials el qual inclou
una explicació de l’organització de les rutes i els protocols que
s’han de seguir a l’hora de realitzar les entrevistes
La supervisió del desenvolupament del treball de camp amb
l’explicació de les formes i dels protocols de supervisió i
l’especificació de diferents mecanismes de coordinació tant amb
l’equip dels entrevistadors com amb l’ICPS perquè tingui
informació directa sobre la marxa dels treballs
La depuració de les entrevistes presencials amb l’explicació del
pla de depuració elaborat a tal efecte
La inspecció de les entrevistes presencials amb una
especificació exhaustiva dels criteris d’inspecció
El lliurament d’informes de seguiment del treball de camp amb
l’especificació del seu contingut i periodicitat
El tractament de les dades amb explicació de l’estructura de la
base de dades i la seva depuració
L’elaboració i el lliurament de l’informe final del treball de camp i
de la resta de materials requerits

Puntuació: 4,00 punts.
OPINÒMETRE S.L.




La proposta aporta una descripció de les fases de treball que
s’estructura en tres grans blocs genèrics desenvolupats amb molt poc
detall i sense concreció adequada dels procediments i tasques
vinculades a cada fase.
Pel que fa a la descripció de tots els procediments i de les tasques que
es vinculen a cada fase de treball, la proposta inclou una explicació
molt poc específica i detallada, i a més molt poc aclaridora, dels
procediments en uns termes que garanteixin la qualitat, la transparència
i el rigor de les tasques següents:
– La revisió del qüestionari facilitat per l’ICPS i de la seva
traducció al castellà
– La preparació de l’aplicació de la gestió de les entrevistes
presencials (CAPI)
– La programació del qüestionari i la seva revisió posterior
– El disseny de la mostra
– L’organització del treball de camp
– La formació de l’equip de camp
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–
–

–

El desenvolupament de les entrevistes presencials
La supervisió del desenvolupament del treball de camp amb
l’explicació de les formes i dels protocols de supervisió i
l’especificació de diferents mecanismes de coordinació tant amb
l’equip dels entrevistadors com amb l’ICPS perquè tingui
informació directa sobre la marxa dels treballs
La inspecció de les entrevistes presencials amb una
especificació exhaustiva dels criteris d’inspecció

Puntuació: 1,50 punts.
3. Criteri 3. Desagrega les fases i tasques en un calendari detallat i adequat
GABINET D’ESTUDIS SOCIALS I OPINIÓ PÚBLICA. S.L. (GESOP)


La proposta inclou un cronograma de les fases amb la seva
desagregació en cinc fases diferenciades, dintre de les quals també
apareixen de forma desagregada, detallada i minuciosa, les tasques
corresponents a cadascuna d’elles.

Puntuació: 2,00 punts.
OPINÒMETRE S.L.


El cronograma de les fases que inclou la proposta té una desagregació
estructurada en tres grans fases genèriques que no inclouen un llistat
detallat i minuciós de les tasques corresponents a cada fase.

Puntuació: 0,50 punts.
4. Criteri 4. Aporta descripció detallada i adequada dels controls de qualitat en
l’elaboració del sondeig que es vinculen a cada fase
GABINET D’ESTUDIS SOCIALS I OPINIÓ PÚBLICA. S.L. (GESOP)




En relació amb la descripció dels controls de qualitat en l’elaboració del
sondeig que es vinculen a cada fase, la proposta es considera molt
satisfactòria en tant que aquesta descripció es presenta de forma
detallada i concreta, i en uns termes que permeten copsar l’eficàcia i la
qualitat d’aquests controls.
La descripció de la proposta inclou informació detallada dels controls en:
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La revisió i la traducció del qüestionari
La preparació i la revisió del funcionament de l’aplicació de CAPI
La programació i revisió del qüestionari
El disseny de la mostra
La preparació del treball de camp
La realització de la prova pilot
La formació de l’equip de camp
L’organització de les rutes
El seguiment diari del treball de camp
La comunicació amb els entrevistadors
La supervisió sobre el terreny
La resolució d’incidències durant el treball de camp
La depuració de les entrevistes amb l’explicació del pla de
depuració elaborat a tal efecte
– La inspecció de les entrevistes amb una especificació
exhaustiva dels criteris d’inspecció
– L’elaboració i la depuració de la base de dades
En la descripció de la proposta s’incorpora una relació sistematitzada de
diversos mecanismes de coordinació entre GESOP i l’equip tècnic
responsable del Sondeig de l’ICPS a fi de garantir una interlocució
permanent i l’execució correcta dels treballs, una qüestió que es valora
molt positivament.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–



Puntuació: 4,00 punts.
OPINÒMETRE S.L.


La descripció dels controls de qualitat en l’elaboració del sondeig que es
vinculen a cada fase no es detalla de forma suficient, i això fa que la
proposta no permeti copsar l’eficàcia i qualitat d’aquests controls en les
tasques següents:
– La revisió i la traducció del qüestionari
– La preparació i la revisió del funcionament de l’aplicació de CAPI
– La programació i revisió del qüestionari
– El disseny de la mostra
– La preparació del treball de camp
– L’organització de les rutes
– La supervisió sobre el terreny
– La resolució d’incidències durant el treball de camp

Puntuació: 1,50 punts.
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5. Criteri 5. Aporta descripció detallada i adequada de l’estructura i el contingut
de l’informe del treball de camp
GABINET D’ESTUDIS SOCIALS I OPINIÓ PÚBLICA. S.L. (GESOP)


En relació amb el detall i l’adequació amb què es presenten els
continguts que contindran tant els informes de seguiment del treball de
camp com l’informe final del treball de camp, la proposta especifica de
manera clara, prolixa, concreta i ordenada la informació que inclouran
aquests documents.

Puntuació: 5,00 punts.
OPINÒMETRE S.L.


En relació amb el detall i l’adequació amb què es presenten els
continguts que contindran tant els informes de seguiment del treball de
camp com l’informe final del treball de camp, la proposta no especifica
de manera minuciosa ni prou sistematitzada la informació que inclouran
aquests documents.

Puntuació: 1,00 punt.
6. Criteri 6. Aporta millores que repercutiran positivament en la qualitat del
desenvolupament dels treballs i del resultat final del projecte
GABINET D’ESTUDIS SOCIALS I OPINIÓ PÚBLICA. S.L. (GESOP)


La proposta inclou un apartat dedicat a llistar i explicar les millores que
aporta, de les quals l’ICPS considera com a tals en relació al plec de
prescripcions tècniques, i valora positivament pel que comporten, les
següents:
–
–
–
–

Una reducció d’una setmana en el calendari de les tasques a
realitzar respecte del que estableix el plec de prescripcions
Un disseny de la mostra amb 10 quotes de sexe i edat
Entrevistes a municipis de fins a 10.000 habitants realitzades per
entrevistadors no residents, millorant el límit establert pel plecs
de prescripcions tècniques que el situa en 2.000 habitants
Prova pilot consistent en la realització de 20 entrevistes, 5 més
de les que exigeix el plec de prescripcions tècniques
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–
–
–
–

Equip d’entrevistadors paritari: els entrevistadors de cadascun
dels sexes que integrin aquest equip suposaran com a mínim el
40% del conjunt
Gravació d’àudio de les entrevistes presencials, respectant la
normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades.
Acompanyament d’un supervisor com a mínim mitja jornada a
cada entrevistador
Inspecció del 40% de les enquestes realitzades, el doble d’allò
que estableix el plec de prescripcions tècniques.

Puntuació: 8,00 punts
OPINÒMETRE S.L.


La proposta inclou un apartat dedicat a llistar i explicar les millores que
aporta, de les quals l’ICPS considera com a tals en relació al plec de
prescripcions tècniques, i valora positivament pel que comporten, les
següents:
–
–

Una reducció d’una setmana en el calendari de les tasques a
realitzar respecte del que estableix el plec de prescripcions
Gravació d’àudio de les entrevistes presencials, respectant la
normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades.

Puntuació: 2,00 punts
El resum de la puntuació dels criteris que depenen d’un judici de valor obtinguda per
les empreses és el següent:
PUNTUACIÓ CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI
DE VALOR
EMPRESES
GESOP
OPINÒMETRE

criteri 1

criteri
2

criteri 3

criteri 4

criteri
5

criteri 6

2
0,25

4
1,50

2
0,50

4
1,50

5
1

8
2

PUNTUACIÓ
TOTAL
25
6,75

Un cop realitzada la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de
valor del procediment obert simplificat amb pluralitat de criteris d’adjudicació relatiu a la
contractació de la realització del Sondeig d’Opinió Catalunya 2019 del Consorci ICPS,
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el sotasignat, director de l’ICPS, proposa a la Mesa de Contractació de l’Àrea de
Presidència (delegació d’Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la
Informació) el present informe.
(...)
A continuació es procedeix a l’obertura del sobre C de les empreses admeses,
corresponent a l’oferta econòmica, el qual ofereix el resultat següent
PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa GABINET D’ESTUDIS
SOCIALS I OPINIÓ PÚBLICA, SL, amb NIF B63647994 i domicili social al carrer
Provença, 385-387, CP 08025 BARCELONA.
Presenta la següent oferta: 32.280,00 €, IVA exclòs.
Proposició criteris quantificables de forma automàtica diferents del preu:
1) Disseny responsive del qüestionari. Es valorarà l’oferta d’un disseny de qüestionari
que s’adapti a totes les mides de pantalla possibles de forma dinàmica de manera que
es tingui una vista òptima del qüestionari per a tots els possibles dispositius d’accés.
S’atorgaran 7 punts si s’ofereix i 0 si no s’ofereix.
x Si, ofereixo el disseny responsive del qüestionari en els termes indicats
□ No l’ofereixo
Si no es marca res s’interpretarà que no s’ofereix
2) Connexió a Internet de tots els dispositius CAPI. Es valorarà oferir els mitjans
necessaris perquè tots els dispositius CAPI estiguin permanentment connectats a
Internet, també on no hi hagi WIFI. S’atorgaran 7 punts si s’ofereix i 0 si no
s’ofereix.
x Si, ofereixo connexió a Internet de tots els dispositius CAPI inclús on no hi ha WIFI
□ No l’ofereixo
Si no es marca res s’interpretarà que no s’ofereix
3) Emplenament del full d’incidències del treball de camp per part de l’enquestador.
Es valorarà que les persones enquestadores omplin i entreguin el full d’incidències en
el treball de camp per entrevista que facilitarà l’ICPS (veure l’annex d’aquest plec de
prescripcions tècniques). S’atorgaran 7 punts si s’ofereix i 0 si no s’ofereix.
x Si, ofereixo l’emplenament del full d’incidències del treball de camp per part de
l’enquestador.
□ No l’ofereixo
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Si no es marca res s’interpretarà que no s’ofereix
4) Fer constar en el fitxer de microdades de l’enquesta la informació corresponent
al full d'incidències de treball de camp per a cada entrevista, de manera que hi
figuri per a cada registre la informació sobre les gestions realitzades durant la recollida
de les dades. S’atorgaran 7 punts si s’ofereix i 0 si no s’ofereix.
x Si, ofereixo fer constar en el fitxer de microdades de l’enquesta la informació
corresponent al full d'incidències de treball de camp per a cada entrevista.
□ No l’ofereixo
Si no es marca res s’interpretarà que no s’ofereix
5) Lliurament de les tabulacions dels resultats, seguint les indicacions de l’ICPS.
S’atorgaran 7 punts si s’ofereix i 0 si no s’ofereix.
x Si, ofereixo el lliurament de les tabulacions per al total de la mostra i les persones
entrevistades de nacionalitat espanyola.
□ No l’ofereixo
Si no es marca res s’interpretarà que no s’ofereix
SEGON.- Assenyalat amb el núm. 2 correspon a l’empresa OPINOMETRE, SL, amb
NIF B60003159 i domicili social a l’avinguda Josep Tarradellas, 8-10, CP 08029
BARCELONA.
Presenta la següent oferta: 33.210,00 euros, IVA exclòs..
Proposició criteris quantificables de forma automàtica diferents del preu:
1) Disseny responsive del qüestionari. Es valorarà l’oferta d’un disseny de qüestionari
que s’adapti a totes les mides de pantalla possibles de forma dinàmica de manera que
es tingui una vista òptima del qüestionari per a tots els possibles dispositius d’accés.
S’atorgaran 7 punts si s’ofereix i 0 si no s’ofereix.
x Si, ofereixo el disseny responsive del qüestionari en els termes indicats
□ No l’ofereixo
Si no es marca res s’interpretarà que no s’ofereix
2) Connexió a Internet de tots els dispositius CAPI. Es valorarà oferir els mitjans
necessaris perquè tots els dispositius CAPI estiguin permanentment connectats a
Internet, també on no hi hagi WIFI. S’atorgaran 7 punts si s’ofereix i 0 si no
s’ofereix.
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x Si, ofereixo connexió a Internet de tots els dispositius CAPI inclús on no hi ha WIFI
□ No l’ofereixo
Si no es marca res s’interpretarà que no s’ofereix
3) Emplenament del full d’incidències del treball de camp per part de l’enquestador.
Es valorarà que les persones enquestadores omplin i entreguin el full d’incidències en
el treball de camp per entrevista que facilitarà l’ICPS (veure l’annex d’aquest plec de
prescripcions tècniques). S’atorgaran 7 punts si s’ofereix i 0 si no s’ofereix.
x Si, ofereixo l’emplenament del full d’incidències del treball de camp per part de
l’enquestador.
□ No l’ofereixo
Si no es marca res s’interpretarà que no s’ofereix
4) Fer constar en el fitxer de microdades de l’enquesta la informació corresponent
al full d'incidències de treball de camp per a cada entrevista, de manera que hi
figuri per a cada registre la informació sobre les gestions realitzades durant la recollida
de les dades. S’atorgaran 7 punts si s’ofereix i 0 si no s’ofereix.
x Si, ofereixo fer constar en el fitxer de microdades de l’enquesta la informació
corresponent al full d'incidències de treball de camp per a cada entrevista.
□ No l’ofereixo
Si no es marca res s’interpretarà que no s’ofereix
5) Lliurament de les tabulacions dels resultats, seguint les indicacions de l’ICPS.
S’atorgaran 7 punts si s’ofereix i 0 si no s’ofereix.
x Si, ofereixo el lliurament de les tabulacions per al total de la mostra i les persones
entrevistades de nacionalitat espanyola.
□ No l’ofereixo
Si no es marca res s’interpretarà que no s’ofereix
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:
 Criteris avaluables de forma automàtica (75%)
La valoració d’aquests criteris es realitzarà de la manera següent:
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1. Disseny responsive del qüestionari. Es valorarà l’oferta d’un disseny de qüestionari
que s’adapti a totes les mides de pantalla possibles de forma dinàmica de manera que
es tingui una vista òptima del qüestionari per a tots els possibles dispositius d’accés.
S’atorgaran 7 punts si s’ofereix i 0 si no s’ofereix.
2. Connexió a Internet de tots els dispositius CAPI. Es valorarà oferir els mitjans
necessaris perquè tots els dispositius CAPI estiguin permanentment connectats a
Internet, també on no hi hagi WIFI. S’atorgaran 7 punts si s’ofereix i 0 si no
s’ofereix.
3. Emplenament del full d’incidències del treball de camp per part de l’enquestador.
Es valorarà que les persones enquestadores omplin i entreguin el full d’incidències en
el treball de camp per entrevista que facilitarà l’ICPS (veure l’annex d’aquest plec de
prescripcions tècniques). S’atorgaran 7 punts si s’ofereix i 0 si no s’ofereix.
4. Fer constar en el fitxer de microdades de l’enquesta la informació corresponent
al full d'incidències de treball de camp per a cada entrevista, de manera que hi
figuri per a cada registre la informació sobre les gestions realitzades durant la recollida
de les dades. S’atorgaran 7 punts si s’ofereix i 0 si no s’ofereix.
5. Lliurament de les tabulacions dels resultats, seguint les indicacions de l’ICPS.
S’atorgaran 7 punts si s’ofereix i 0 si no s’ofereix.

6. Preu ofertat ............................ fins a 40 punts
La puntuació s’ha d’assignar en funció de les baixes que comporten les ofertes
vàlidament presentades respecte al tipus de licitació, i pot suposar que no s’assigni
la màxima puntuació a cap oferta.
S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al pressupost base de licitació, IVA
exclòs. S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta que es trobi en algun dels
supòsits següents:
 Quan concorri només un licitador, l’oferta presentada.
 Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en 20 unitats percentuals a
l’oferta més elevada.
 Quan concorrin tres licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats percentuals a
la mitjana aritmètica de totes les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà
per al còmput d’aquesta mitjana l’oferta de quantia més elevada quan sigui
superior en més de 10 unitats percentuals a aquesta mitjana.
 Quan concorrin quatre o més licitadors, la que sigui inferior en 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmètica de totes les ofertes. No obstant, si hi ha
ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 unitats
percentuals, es calcularà una nova mitjana només amb les ofertes que no es
trobin en aquest supòsit. En tot cas, si el nombre de les ofertes que resten és
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inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor
quantia.
En cas que es presenti una oferta més baixa que la calculada en qualsevol dels
supòsits anteriors, se li assignarà la màxima puntuació. Si existeix més d’una oferta
en la mateixa situació, s’assignarà la màxima puntuació a la més baixa de totes.
A efectes del càlcul de la màxima puntuació, en cas que es presentin
individualment a la licitació empreses que pertanyin al mateix grup, en els termes
establerts en l’article 42.1 del Codi de comerç, per als càlculs es tindrà en compte,
únicament, l’oferta més baixa.
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional.
En tot cas, el Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials es reserva la facultat
d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més
avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats o a declararlo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP.
Es comprova en aquest mateix acte, que cap empresa es troba en situació de baixa
anormal o desproporcionada
La puntuació de les empreses presentades i admeses és la següent:

EMPRESES

GABINET
D'ESTUDIS
SOCIALS I
OPINIÓ
PÚBLICA, S.L.

Disseny
responsive
del
qüestionar
i

Connexió a
Internet de
tots els
dispositius
CAPI

Emplenament
del full
d’incidències
del treball de
camp per part
de
l’enquestador.

Fer constar
en el fitxer
de
microdades
de
l’enquesta

Lliurament
de les
tabulacion
s dels
resultats

PUNTUACIÓ
CRITERIS DE
JUDICI DE
VALOR

PREU
OFERT

DIFERENCIA

32.280,00

4.720,00 €

18,10

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

25,00

78,10

1

33.210,00

3.790,00 €

14,53

7,00

7,00

7,00

7,00

7,00

6,75

56,28

2

PUNTS

PUNTUACIÓ
FINAL

ORDRE

OPINOMETRE
SL
LLINDAR

26.568,00 10.432,00 €

40,00

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): be35785419605f1c9ffb Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 14

Àrea de Presidència
Servei de Contractació
Londres, 55, 5a. 08036 Barcelona
Tel. 934 022 564 · Fax 934 020 647
scon.publicitat@diba.cat ·www.diba.cat

De conformitat amb el que estableixen en els articles del 145 al 151, 157 i 326 de la
Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i l’article 25 del Reial
Decret 817/2009, de 8 de maig pel qual es desenvolupa parcialment la Llei de contractes
del Sector Públic, la Mesa considera oportú per unanimitat proposar a l’òrgan de
contractació competent l’adjudicació mitjançant procediment obert simplificat amb més
d’un criteri d’adjudicació corresponent a la “Realització del Sondeig d’Opinió a
Catalunya 2019”, a l’empresa GABINET D’ESTUDIS SOCIALS I OPINIÓ PÚBLICA,
SL amb NIF B63647994, d’acord amb la seva oferta:
Presenta la següent oferta: 32.280,00 € IVA exclòs mes l’import de l’IVA, al 21%, és
de 6.778,80 €.


Proposició criteris quantificables de forma automàtica diferents del preu:
1) Disseny responsive del qüestionari. Es valorarà l’oferta d’un disseny de
qüestionari que s’adapti a totes les mides de pantalla possibles de forma
dinàmica de manera que es tingui una vista òptima del qüestionari per a
tots els possibles dispositius d’accés. S’atorgaran 7 punts si s’ofereix i 0
si no s’ofereix.

x Si, ofereixo el disseny responsive del qüestionari en els termes indicats
□ No l’ofereixo
Si no es marca res s’interpretarà que no s’ofereix
2) Connexió a Internet de tots els dispositius CAPI. Es valorarà oferir els
mitjans necessaris perquè tots els dispositius CAPI estiguin permanentment
connectats a Internet, també on no hi hagi WIFI. S’atorgaran 7 punts si
s’ofereix i 0 si no s’ofereix.
x Si, ofereixo connexió a Internet de tots els dispositius CAPI inclús on no hi ha WIFI
□ No l’ofereixo
Si no es marca res s’interpretarà que no s’ofereix
3) Emplenament del full d’incidències del treball de camp per part de
l’enquestador. Es valorarà que les persones enquestadores omplin i
entreguin el full d’incidències en el treball de camp per entrevista que
facilitarà l’ICPS (veure l’annex d’aquest plec de prescripcions tècniques).
S’atorgaran 7 punts si s’ofereix i 0 si no s’ofereix.
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x Si, ofereixo l’emplenament del full d’incidències del treball de camp per part de
l’enquestador.
□ No l’ofereixo
Si no es marca res s’interpretarà que no s’ofereix
4) Fer constar en el fitxer de microdades de l’enquesta la informació
corresponent al full d'incidències de treball de camp per a cada
entrevista, de manera que hi figuri per a cada registre la informació sobre
les gestions realitzades durant la recollida de les dades. S’atorgaran 7
punts si s’ofereix i 0 si no s’ofereix.
x Si, ofereixo fer constar en el fitxer de microdades de l’enquesta la informació
corresponent al full d'incidències de treball de camp per a cada entrevista.
□ No l’ofereixo
Si no es marca res s’interpretarà que no s’ofereix
5) Lliurament de les tabulacions dels resultats, seguint les indicacions de
l’ICPS. S’atorgaran 7 punts si s’ofereix i 0 si no s’ofereix.
x Si, ofereixo el lliurament de les tabulacions per al total de la mostra i les persones
entrevistades de nacionalitat espanyola.
□ No l’ofereixo
Si no es marca res s’interpretarà que no s’ofereix

Resta en segon i últim lloc l’empresa OPINOMETRE, SL

Essent les 13 hores, el president aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc
aquesta acta.
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