Resolució per la qual es declara desert un contracte de serveis. (ED-2021-698)
Expedient

ED-2021-698

Unitat
promotora

Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital

Procediment

Obert simplificat

Objecte

Disseny, implementació i avaluació d'impacte de formacions adreçades al
professorat associades a l'assoliment de les competències digitals docents que ha
d'afavorir la disminució de la bretxa digital entre l'alumnat en situació vulnerable.

2

3

4

Contracte Públic

Tipus

Serveis

Import base €

IVA €

Import amb IVA €

Valor estimat

117.400,00

-

-

Pressupost licitació

117.400,00

24.654,00

142.054,00

Termini d'execució

6 Mesos

Nº
lot
1

Modalitat

Import

Import

Valor

Termini

total €

estimat €

execució

4.305,00

24.805,00

20.500,00

6 Mesos

3.885,00

22.385,00

18.500,00

6 Mesos

5.397,00

31.097,00

25.700,00

6 Mesos

11.067,00

63.767,00

52.700,00

6 Mesos

IVA €

Descripció
base €
Disseny tecnopedagògic de
formació de professorat en 20.500,00
alfabetització mediàtica
Producció de vídeos de
recolzament a la formació 18.500,00
en alfabetització mediàtica
Disseny
de
càpsules
formatives de curta durada
focalitzades
en
les 25.700,00
competències digitals del
professorat
Producció de vídeos de
recolzament
de
les 52.700,00
càpsules formatives

Antecedents

1. Per resolució de la directora de serveis del Departament d’Educació de data 7 de juny de 2021
s’aprova l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del servei de
disseny, implementació i avaluació d'impacte de formacions adreçades al professorat associades
a l'assoliment de les competències digitals docents que ha d'afavorir la disminució de la bretxa
digital entre l'alumnat en situació vulnerable, i la despesa que comporta, per un import total de
142.054,00 € (117.400,00 € es corresponen al preu del contracte i 24.654,00 € a l’IVA)

2. En data 7 de juny de 2021, es publica l’anunci de licitació al perfil del contractant, donant un termini
que finalitza 22 de juny a les 18 hores per a la presentació de proposicions. Finalitzat aquest termini,
les empreses presentades a la licitació són:
-

Eduscopi, S.L, representada pel senyor Salvador Ferré Benedicto, que licita pel lot 1.
Videogir Agencia Comunicació Audiovisual S.L, representada per la senyora Mar Rivas
Jiménez, que licita pels lot 2 i 4.

3.

En data 28 de juny es celebra la reunió de la Mesa de Contractació per a l’obertura dels sobres A,
que contenen la documentació acreditativa del compliment de requisits previs, i la documentació
tècnica que es valora segons criteris sotmesos a judici de valor presentada per les empreses que
liciten a l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat, del servei de disseny,
implementació i avaluació d’impacte de formacions adreçades al professorat associades a
l’assoliment de les competències digitals docents (exp. ED-2021-698), en la que s’acorda:
1.

Admetre les següents empreses licitadores, per haver presentat la documentació
acreditativa del compliment de requisits previs correctament:
- Eduscopi, S.L, representada pel senyor Salvador Ferré Benedicto, que licita pel lot 1.
- Videogir Agencia Comunicació Audiovisual S.L, representada per la senyora
Mar Rivas Jiménez, que licita pels lot 2 i 4.
La documentació acreditativa del compliment de requisits previs presentada per les
empreses Eduscopi, S.L i Videogir Agencia Comunicació Audiovisual S.L és correcta i
compleix els requeriments de la clàusula onzena del plec de clàusules administratives
particulars que regeixen la contractació.

2.

Remetre la documentació tècnica presentada per les empreses admeses a la c ap de l'Àrea
de Cultura Digital, per tal que faci arribar a la Mesa de contractació l'informe relatiu a la
valoració tècnica de la documentació presentada per les esmentades empreses.

3.

Declarar desert el lot 3 del servei de disseny, implementació i avaluació d’impacte de
formacions adreçades al professorat associades a l’assoliment de les competències
digitals docents. (exp. ED-2021-698)

4.

En data 29 de juny de 2021 la sub-directora general de Recerca i Cultura Digital emet informe de
valoració dels criteris de judici de valor, que s’incorpora com a annex 2 d’aquesta resolució.

5.

En data 1 de juliol se celebra la mesa d’obertura dels sobres B, que contenen les proposicions
econòmiques, en la que s’acorda:
1.

Establir, per unanimitat, la puntuació total de les empreses admeses a la licitació un cop
valorada l’oferta econòmica i la resta de criteris la valoració dels quals es produeix de forma
automàtica (sobre B) que es detalla en el quadre de puntuacions que s’incorpora a l’acta
com a Annex núm. 1.

2.

Excloure a l’empresa Eduscopi, S.L.(NIF B66524836) de la licitació, d’acord amb allò que
s’estableix a l’apartat G del quadre de característiques del plec de clàusules
administratives particulars, atès que la seva oferta econòmica ha superat el pressupost
de licitació, en l’import unitari del servei de “Producció webinar”.

3.

Declarar deserts els lots 1 i 3 d’aquesta licitació

4.

Proposar que es requereixi a l’empresa Videogir Agència Comunicació Audiovisual S.L.
(NIF B55313472) que han presentat la millor oferta pels lots als qual licitava, per a què,
dins del termini 7 dies hàbils comptadors des del següent de la rebuda del requeriment,
presenti la documentació següent:




5.

Documentació que acrediti que es compleixen els requisits mínims de solvència
econòmica i tècnica que es detallen en l’apartat F.1 del quadre de característiques, bé a
través dels mitjans d’acreditació que es relacionen en aquest mateix apartat del quadre
de característiques.
Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva a favor del
Departament d’Educació per un import de 693,75€ pel lot 2 i 1.976,25 € pel lot 4.

En cas que l’empresa Videogir Agència Comunicació Audiovisual S.L. (NIF B55313472)
presenti la documentació requerida i compleixi els requisits administratius i tècnics
exigits, proposar l’adjudicació del servei de disseny, implementació i avaluació d’impacte

de formacions adreçades al professorat associades a l’assoliment de les competències
digitals docents (exp. ED-2021-698), d’acord amb l’informe tècnic emès en data 29 de
juny de 2021 d’adequació de les propostes presentades, que s’incorpora a l’acta com
annex núm. 2 i d’acord amb el quadre de puntuacions que consta a l’annex núm. 1, per
un import total de 64.614,00 € IVA exclòs (53.400,00 € IVA inclòs), desglossat en els lots
i imports descrits a continuació a càrrec de la partida pressupostària: EN0701
D/226001103/4261/2020 FPROGEN del pressupost de l’any 2020, prorrogat per a l’any
2021amb un termini d’execució des de la data de formalització del contracte fins el 15 de
desembre de 2021.
LOT 2 Producció de vídeos de recolzament a la formació en alfabetització
mediàtica.
Import IVA exclòs
13.875,00 €

IVA
2.913,75€

Import total IVA inclòs
16.788,75 €

Aportant a l’execució d’aquest lot del contracte els perfils següents:
 Responsable del projecte
 Realitzador
 Guionista amb experiència en empreses especialitzades en la producció de
material educatiu/formatiu
 Editor
 Traductor/corrector lingüístic i d’estil
LOT 4 Producció de vídeos de suport de les càpsules formatives.
Import IVA exclòs
39.525,00 €

IVA
8.300,25 €

Import total IVA inclòs
47.825,25 €

Aportant a l’execució d’aquest lot del contracte els perfils següents:
 Responsable del projecte
 Realitzador
 Guionista amb experiència en empreses especialitzades en la producció de
material educatiu/formatiu
 Editor
 Traductor/corrector lingüístic i d’estil
6.

En data 8 de juny de 2021, l’empresa Videogir Agència Comunicació Audiovisual S.L ha presentat,
respectivament, el documents requerits.

7.

En data 15 de juliol de 2021 la mesa es reuneix per a valorar la documentació aportada per
l’empresa i acorda:
1. Excloure a l’empresa Videogir Agència Comunicació Audiovisual S.L atès que de la
documentació aportada per l’empresa no s’acredita la solvència requerida en el plec de
clàusules administratives particulars que regeix aquesta licitació.
2. Declarar deserts els lot 2 i 4 d’aquesta licitació.

Fonaments de dret
1. Article 150 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual 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 (d’ara endavant, “LCSP”), quant a la classificació de les ofertes i
l’adjudicació del contracte.
2. Article 45 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, quant a l'òrgan
competent.
Per tant,

Resolc:
1. Excloure a l’empresa Eduscopi, S.L.(NIF B66524836) de la licitació, d’acord amb allò que
s’estableix a l’apartat G del quadre de característiques del plec de clàusules administratives
particulars, atès que la seva oferta econòmica ha superat el pressupost de licitació, en l’import
unitari del servei de “Producció webinar”.
2. Excloure a l’empresa Videogir Agència Comunicació Audiovisual S.L atès que la documentació
aportada per l’empresa no acredita la solvència requerida en l’apartat F del quadre de
característiques del plec de clàusules administratives particulars que regeix aquesta licitació.
3. Declarar deserts tots els lots de la licitació del servei de disseny, implementació i avaluació d’impacte
de formacions adreçades al professorat associades a l’assoliment de les competències digitals
docents (exp. ED-2021-698)
4. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant.
5. Notificar aquesta resolució als licitadors.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva
notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, les persones interessades poden interposar recurs especial en matèria de contractació, en el
registre de l’òrgan de contractació o en els altres llocs que disposa l’article 51.3 de la LCSP, en el t ermini
de 15 dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què la resolució d’adjudicació s’hagi notificat de
conformitat amb el que disposa la disposició addicional quinzena de la LCSP i l’article 50 de la LCSP .
El conseller
p.d. Resolució de 20.07.2011
(DOGC núm. 5930 de 28.07.2011)
La directora de Serveis

Annex 1
Quadre de puntuacions

Lot Licitadors

Puntuació
proposta
tècnica
(25 punts)

Criteris
automàtics
(45 punts)

Puntuació
preu total
ofert
(30
Puntuació
punts)
Total

2

Videogir Agència Comunicació Audiovisual S.L 22

45

30

97

4

Videogir Agència Comunicació Audiovisual S.L 22

45

30

97

Annex 2.
Informe de valoració dels criteris de judici de valor.
S’adjunta el document a banda, a causa de l’extensió.

