Àrea: Màrqueting
Expedient: HSE00025/2021
Tipus de procediment: Obert
Objecte: Servei de difusió publicitària dels programes formatius i promoció de continguts a nivell
nacional i internacional de la UOC
Assumpte: Memòria justificativa

Memòria justificativa del contracte relatiu al “servei de difusió publicitària dels
programes formatius i promoció de continguts a nivell nacional i internacional de la
UOC”
1.

Necessitats a satisfer

La Directora de l’Àrea de Màrqueting va detectar la necessitat de realitzar la contractació relativa
al “servei de difusió publicitària dels programes formatius i promoció de continguts a nivell
nacional i internacional de la UOC”, d’acord amb els motius exposats en els apartats primer i
segon del seu Informe justificatiu.
Es considera que mitjançant el present contracte es satisfaran de forma directa, clara i
proporcional les necessitats anteriorment referides.
2.

Procediment de licitació, règim jurídic i tramitació

Procediment de licitació
Donades les característiques objecte de la contractació i d’acord amb les previsions dels articles
131.2 i 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (“LCSP”),
el procediment d’adjudicació adequat és l’obert.
Règim jurídic
D’acord amb allò que disposa l’article 26.1.b) de la LCSP, aquest Contracte té naturalesa privada
i, d’acord amb el seu objecte i el seu import, es troba subjecte a regulació harmonitzada.
Tramitació
☒Ordinària.
3.

Objecte del contracte

L’objecte de la present contractació consisteix en la provisió del servei de difusió publicitària dels
programes formatius i promoció de continguts a nivell nacional i internacional de la UOC amb
l’abast referit a l’informe justificatiu de la necessitat de la contractació.
Es fa constar que s'ha comprovat, en aplicació d'allò disposat a l'article 132.2 de la LCSP, que
no s'ha alterat l'objecte del contracte amb la finalitat d'evitar l'aplicació de les regles de
contractació que corresponguin i que no existeix fraccionament del contracte.
4.

Insuficiència de mitjans

Vista la necessitat de comptar amb el servei i havent-se constatat que la UOC no disposa dels
mitjans personals i materials necessaris per a prestar-lo directament, s’estima convenient que es
procedeixi a la contractació d’aquest servei, mitjançant el procediment anteriorment referit,
perquè sigui prestat externament.
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Una Campanya té com a objectiu la difusió publicitària en mitjans tant generalistes com
específics. Es treballaran campanyes per línies de producte, per programes, per idiomes, per
temàtica del contingut i per territoris. Cada línia de producte té unes dates de campanyes
diferents que depenen dels períodes de matriculació (i d'inici de la docència). Això marcarà els
inicis i finalitzacions de les diferents campanyes, en el cas de la difusió de continguts la campanya
serà continua tot reforçant moments clau a concretar. Aquesta varietat de factors, entre molts
d'altres, i la gran quantitat d'oferta formativa de la UOC/UOC X, destinada a tot tipus de públics i
que cobreix múltiples necessitats i nivells formatius, fa que les campanyes de la UOC/UOC X
presentin una gran complexitat. És per això que es requereix la contractació d'una empresa
especialitzada i amb altes capacitats, previsiblement sota el perfil d'una agència de planificació
de mitjans publicitaris.
La UOC requereix els serveis d’una empresa especialitzada que dugui a terme el servei de difusió
publicitària de les campanyes publicitàries de les diferents línies formatives que s'ofereixen a la
UOC i UOC-X en els mercats català, espanyol i internacionals (amb un focus preferent a
Llatinoamèrica (LATAM)) i de promoció de continguts. L'empresa adjudicatària proposarà i
contractarà suports publicitaris i també bases de dades, a través dels quals les marques UOC i
UOC X guanyaran visibilitat i posicionament, d'acord amb les premisses especificades als
briefings inicials.
La justificació de contractar aquest servei es dona com a conseqüència de la manca de mitjans
personals i materials amb que compta la UOC actualment per satisfer les necessitats exposades
en el present contracte de licitació. En concret, la insuficiència de mitjans personals i materials
perquè la UOC pugui assumir directament el servei es deu als següents motius:
• Insuficiència de mitjans personals: l’entitat compta amb una plantilla amb una càrrega de
treballs que fa materialment impossible que pugin assumir altres tasques. A més a més, el
servei requereix d’un grau d’especialització no reunit per la plantilla de la UOC.
• Insuficiència de mitjans materials: l’entitat no compta amb els mitjans materials apropiats
per donar compliment a l’objecte del contracte.
En definitiva, les raons anteriorment exposades evidencien la necessitat de procedir a la
contractació del servei esmentat mitjançant el procediment de licitació corresponent, perquè sigui
prestat externament.

5.

Divisió en lots

Atesa la naturalesa i l’objecte del contracte, resulta procedent dividir l’objecte del contracte en
els següents lots, atès que es configuren com unitats funcionals separades:

•

LOT 1: DISPLAY, PREMSA, RÀDIO, PUBLICITAT EXTERIOR, PUBLICITAT
DIGITAL SMART TV, I E-MAILING

•

LOT 2: DIFUSIÓ I PROMOCIÓ DE CONTINGUTS (CANAL PROMOTED)

No hi ha limitació de lots respecte dels quals un licitador pot presentar oferta ni tampoc hi ha
limitació respecte dels lots a adjudicar a cada licitador.
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6.

Durada

La durada del contracte, indicada en l’Informe Justificatiu s’ha fixat tenint en compte la naturalesa
de les prestacions, les característiques del seu finançament i la necessitat de sotmetre
periòdicament a concurrència la seva realització, respectant en tot cas el límit a què es refereix
l’article 29.4 de la LCSP.
7.

Pressupost base de licitació

S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot
comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit, excepte disposició en
contrari. El pressupost base de licitació és de 6.829.537,73 euros (IVA inclòs), d’acord amb el
següent desglossament:
Lot 1: Display, Premsa, Ràdio, Publicitat Exterior, Publicitat Digital Smart TV, i E-mailing:
Pressupost base de licitació: (6.283.222,73 €), IVA inclòs, amb el següent desglossament:
●

5.192.746,06 €, IVA exclòs

●

1.090.476,67 €, en concepte d’IVA

Lot 2: Difusió i promoció de continguts (canal PROMOTED):
Pressupost base de licitació: (546.315 €), IVA inclòs, amb el següent desglossament:
●

451.500 €, IVA exclòs

●

94.815 €, en concepte d’IVA

En qualsevol cas, cal tenir en compte que aquests volums són a títol informatiu i s’han
d’interpretar com una simple estimació no vinculant del servei a realitzar per l’empresa que resulti
adjudicatària. A més a més, i en la mesura en què l’import global del pressupost del contracte
s’organitza a partir d’aquestes estimacions i de diversos preus unitaris associats a cadascuna de
les tasques a dur a terme pel contractista, només es podran facturar els imports resultants pel
número de tasques realitzades, sense que existeixi cap obligació per part de l’òrgan de
contractació d’esgotar cap import fins al pressupost de licitació supra indicat. Per tant,
l’adjudicatari no tindrà dret a cap compensació en cas que els volums reals siguin inferiors als
volums indicats en el plec de prescripcions tècniques.
Com dèiem, el pressupost base de licitació s’ha calculat partint d’una demanda estimada i dels
preus unitaris que s’indiquen a continuació, no existint cap obligació per part de l’òrgan de
contractació d’esgotar cap import fins al pressupost de licitació indicat més amunt:


Els preus unitaris son els que figuren a l’annex 13.1 del Plec de Clàusules Particulars
“PCP”, pel que fa al Lot 1, i a l’annex 13.2 del PCP pel que fa al Lot 2.

El pressupost base de licitació és adequat als preus de mercat, tal i com exigeix l’article 100 de
la LCSP.
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8.

Valor estimat del contracte

S’entén per valor estimat del contracte l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit,
pagador segons les estimacions realitzades.
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101
de la LCSP, el següent:
Valor estimat del contracte: 29.350.079,51 euros (IVA exclòs), segons el següent
desglossament:

DURADA

Import màx. 1er any
durada (IVA exclòs)

Import màx. 1a.
pròrroga (IVA exclòs)

Import màx. 2a.
pròrroga (IVA exclòs)

Import màx. 3a.
Pròrroga (IVA exclòs)

Import màx. 4a.
Pròrroga (IVA exclòs)

Import modificacions
previstes (20% del
PBL)

TOTAL VEC (IVA
exclòs)

CONCEPTE

Import màxim
(IVA exclòs)

LOT 1: Display, Premsa, Ràdio, Publicitat
Exterior, Publicitat Digital Smart TV, i Emailing

5.192.746,06 €

LOT 2: Difusió i promoció de continguts
(canal PROMOTED)

451.500,00 €

LOT 1: Display, Premsa, Ràdio, Publicitat
Exterior, Publicitat Digital Smart TV, i Emailing

5.192.746,06 €

LOT 2: Difusió i promoció de continguts
(canal PROMOTED)

451.500,00 €

LOT 1: Display, Premsa, Ràdio, Publicitat
Exterior, Publicitat Digital Smart TV, i Emailing

5.192.746,06 €

LOT 2: Difusió i promoció de continguts
(canal PROMOTED)

451.500,00 €

LOT 1: Display, Premsa, Ràdio, Publicitat
Exterior, Publicitat Digital Smart TV, i Emailing

5.192.746,06 €

LOT 2: Difusió i promoció de continguts
(canal PROMOTED)

451.500,00 €

LOT 1: Display, Premsa, Ràdio, Publicitat
Exterior, Publicitat Digital Smart TV, i Emailing)

5.192.746,06 €

LOT 2: Difusió i promoció de continguts
(canal PROMOTED)

451.500,00 €

LOT 1: Display, Premsa, Ràdio, Publicitat
Exterior, Publicitat Digital Smart TV, i Emailing

1.038.549,21 €

LOT 2: Difusió i promoció de continguts
(canal PROMOTED)

90.300,00 €

29.350.079,51 €
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9.

Revisió de preus

No concorren els requisits previstos a l’article 103 de la LCSP perquè operi la revisió dels preus.

10.

Requisits de solvència

Atenent a la naturalesa, a l’objecte i al valor estimat del contracte, es consideren proporcionals i
adequats els següents requisits de solvència:


Solvència tècnica o professional:


Acreditació d’haver fet un mínim de 5 treballs previs desenvolupats en els darrers
3 anys en prestacions iguals o similars a l’objecte contractual del Lot que
correspongui (Lot 1 o Lot 2). Als efectes de determinar si els treballs són iguals
o similars a l’objecte contractual, s’atendrà als quatre primers dígits del codi CPV.
o



S’ha considerat necessari valorar l’experiència de les empreses participants
en la realització de treballs similars a l’objecte contractual i per imports
similars al valor estimat del contracte, segons l’article 90.1.a) de la LCSP.

Solvència econòmica i financera: D´acord amb allò que estableix l´article 87 de la
LCSP, s´han definit els següent criteris de solvència econòmica (alternatius):


Aportació de comptes anuals del licitador del millor exercici dins dels tres
últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de
l’empresari i de presentació de les ofertes que acrediti un volum anual de
negoci igual o superior a:
●

Lot 1: 5.192.746,06 €, import equivalent al PBL (IVA exclòs)

●

Lot 2: 451.500,00 €, import equivalent al PBL (IVA exclòs)

o

Aquests imports no són superiors a una vegada i mitja el valor estimat del
contracte. Per tant, es respecta el límit previst a l’article 87.1.a) de la LCSP
i no es limita la concurrència.



Alternativament, l’aportació d’un resguard de tenir constituïda assegurança de
responsabilitat per riscos professionals per valor mínim de:
●

Lot 1: 5.192.746,06 €

●

Lot 2: 451.500,00 €

o

Aquest mecanisme alternatiu d’acreditació de la solvència econòmica i
financera es troba previst a l’article 87.1.b) de la LCSP i resulta totalment
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apropiat i proporcional, atesa la naturalesa de l’objecte del contracte i la
necessitat d’afavorir la concurrència.
11.

Classificació empresarial

☒ El Contracte no està inclòs en la classificació de cap grup o subgrup vigents.

12.

Adscripció de mitjans personals o materials

Compromís d’adscriure o destinar a l’execució del Contracte els mitjans personals o materials
suficients:
☒Sí, atesa la complexitat del contracte i atès que la concreció de mitjans és determinant. En
concret, s’exigeix l’adscripció dels següents mitjans, els quals es consideren raonables,
justificats, proporcionals a l’entitat i característiques del contracte i no limitatius de la
concurrència:
MITJANS PERSONALS:
●

Un (1) Gestor de Comptes amb una experiència mínima de tres (3) anys en els darrers
cinc (5) anys desenvolupant tasques similars. Tindrà una visió estratègica i global de la
campanya i estarà present en totes les fases de campanya especificades en l’apartat 4.2
del PPT (fases de la prestació del Servei). Haurà de dominarà les estratègies en línia i
offline i aportar solucions en les diferents especialitats digitals: brànding, performance,
social media i Google Analytics. El Gestor de comptes serà l’Interlocutor principal (encara
que pot existir la necessitat puntual de parlar directament amb alguna altra persona de
l'equip) i serà l’encarregat de la coordinació de totes les persones implicades amb el
compte UOC/UOCX.

●

Un (1) Executiu de Comptes amb una experiència mínima de tres (3) anys en els
darrers cinc (5) anys en una agència de mitjans o similar i dominant els canals en línia i
offline; que s’encarregui de la coordinació global de la campanya amb UOC i UOC-X, en
el sentit que s’exposa al PPT (apartat 5.1.2). Ha de ser l’interlocutor diari amb tot l’equip
de màrqueting de UOC/UOC-X.

●

Un equip de mitjans especialitzat en els diferents canals format per:
o

Dos (2) Planificadors de medis que donaran suport en el dia a dia amb
l’execució de la/es campanya/es. Hauran de disposar d’un mínim de dos (2) anys
d’experiència en la planificació i l’execució de campanyes de màrqueting en línia
i offline.

o

Equip de tràfic que doni suport a la implementació de la campanya a nivell
tecnològic i de ad server; cadascun dels membres de l’equip haurà de disposar
d’un mínim de 2 anys d’experiència en programació web, implementant i
optimitzant campanyes de màrqueting en línia, i al menys un dels perfils haurà
de tenir, com a mínim, titulació universitària d’enginyeria tècnica en informàtica
o similar (la titulació ha de ser homologada a l’Estat espanyol). Aquest equip
estarà format per:
- Un (1) Programador web
- Un (1) Enginyer Informàtic
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o

Equip creatiu que doni suport en el desplegament creatiu de la campanya.
Cadascun dels membres de l’equip haurà de disposar d’un mínim de 2 anys
d’experiència en campanyes de màrqueting reals. L’equip estarà format per:
- Un (1) Dissenyador gràfic*
- Un (1) Maquetador HTML**
- Un (1) Expert en textos publicitaris (copys, claims...)***
*/**En el cas del Dissenyador gràfic i Maquetador: haurà de tenir, com a
mínim, titulació universitària en disseny gràfic, multimèdia o similar (la
titulació ha de ser homologada a l’Estat espanyol).
***En el cas de l’Expert de textos: haurà de tenir, com a mínim, titulació
universitària en periodisme, màrqueting, comunicació o similar (la titulació
ha de ser homologada a l’Estat espanyol).

o

Un (1) Especialista en Business Intelligence i analista de dades. Haurà de
tenir, com a mínim, titulació universitària en matemàtiques, estadística, física o
similar (la titulació ha de ser homologada a l’Estat espanyol).

MITJANS MATERIALS:
L’empresa adjudicatària ha de disposar dels següents mitjans tècnics:

13.



-Eines bàsiques d’ofimàtica: Word, Excel, PowerPoint, PDF, etc.



Ús d’eines de seguiment analític i creació de dashboards com Google Analytics i Data
Studio.



Panell propi de seguiment de resultats (eina Ad Server).



Ús de plataforma de tracking



Paquet de disseny gràfic, edició gràfica i maquetació (entorn Adobe)



Eines d’edició HTML (Adobe Dreamweaver o similar)

Criteris d’adjudicació

De conformitat amb els articles 145 i 146 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de
referència, es proposen els següents criteris d’adjudicació en base a la millor relació qualitatpreu, amb la finalitat d’obtenir un servei de gran qualitat que respongui el millor possible a les
necessitats que es pretenen contractar.


Criteris d’adjudicació avaluables a partir de judicis de valor

LOT 1: Display, Premsa, Ràdio, Publicitat Exterior, Publicitat Digital Smart TV, i E-mailing
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1. Coneixement del mercat educatiu universitari i no universitari en línia de la
competència directa de la UOC/UOC-X a Espanya i Internacional (focus a
Latam), coneixement de l’entorn regulador i de les principals tendències del
mercat
Contingut:
Es demana al proveïdor la presentació d’un informe amb una descripció actual del sector
d’educació universitària i no universitària en línia en l’àmbit nacional i internacional (focus a
LATAM), competència, coneixement de l’entorn regulador amb les tendències més rellevants
en aquest mercat.
L’informe haurà d’incloure:







Descripció detallada de la situació actual del mercat de la formació universitària i no
universitària en línia a Espanya i Internacional (focus a LATAM, més concretament, pel
que fa a LATAM dels països Equador, Colòmbia i el Perú).
Identificació de 5 competidors directes a Espanya i 5 competidors directes a cada un
dels països llatinoamericans a dalt esmentats.
Coneixement de les principals lleis reguladores del sector educatiu i les seves
implicacions i afectacions en l’estructura del mercat (Ex.: pla de Bologna) tant a
Espanya com en els tres països llatinoamericans a dalt esmentats.
Identificació de les principals tendències a curt i mitjà termini del sector educatiu en
línia tant a Espanya com a Colòmbia, Perú i Equador (p. ex.: metodologies, materials,
canals de captació).

2. Proposta de Pla d’accions
Les empreses licitadores presentaran una proposta d’accions per una campanya de 3 línies
de producte: Graus, Màsters universitaris i FP.
Aquesta proposta haurà d’incloure:
 Estratègia detallada a seguir en les 3 fases de l’embut de conversió (brànding, tràfic i
performance) per cada línia de Producte.


Una planificació per a cada canal contemplat en aquesta licitació (Display, premsa,
ràdio, publicitat exterior, Smart TV, emailing) que contingui: dates d’execució, suport o
base de dades, calendari, cost (model de compra, preu unitari, quantitat i cost total),
idioma, territori, criteris de segmentació, portafoli (línia de producte o àmbit).



Indicar un mínim de 3 suports per canal i estratègia.



El percentatge de cada canal i estratègia sobre el total de la inversió (mix de mitjans).

3. Proposta de model d’avaluació i seguiment de la campanya:
Les empreses licitadores presentaran un model d’avaluació i seguiment de la campanya
adequat, que haurà d’incloure (i) tots els canals, (ii) totes les estratègies, (iii) KPI’S escollits, i
(iv) explicació i justificació de l’eina escollida per la generació dels informes.

LOT 2: Difusió i promoció de continguts (canal PROMOTED)
1.Comprensió del mercat, de la Universitat, del públic objectiu i de la competència.
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Les empreses licitadores hauran de presentar un anàlisi de la vertical educació, acotat a la
formació universitària i formació al llarg de la vida, i un anàlisi de la competència directa.
Així mateix les empreses hauran de demostrar una comprensió de les diferents línies de producte
ofertes per la UOC/UOCx fent un estudi sobre els diferents perfils que es puguin interessar per
estudiar cada línia de producte.
2. Proposta de Planificació de difusió de continguts
Les empreses licitadores hauran de presentar una proposta de Pla de Mitjans fent servir com a
exemple els continguts adjunts, en aquest pla de mitjans a més a més han d’aparèixer descrites
les estratègies a seguir en cada un dels mitjans seleccionats, també haurà de reflectir-se en el
pla de mitjans el percentatge de la inversió per mitjà/estratègia que es destinarà a cada un dels
continguts.
Es sol·licita que totes les propostes presentades estiguin justificades i detallades. Així mateix,
han d’aparèixer els KPI seleccionats per cada estratègia i que han de permetre la consecució
dels nostres objectius. En cas de proposar accions programàtiques cal especificar els suports, la
metodologia i el plantejament de campanya que es faria. Així mateix, cal justificar el mix de
mitjans seleccionat i els suports proposats.

3. L'aportació d'indicadors rellevants per fer el seguiment de l'optimització del pressupost
i la consecució dels objectius.
Les empreses licitadores presentaran un model d’avaluació i seguiment de la campanya, on
s’incloguin tots els plans de mitjans, estratègies, segmentacions i KPI’S escollits.
Es demanarà al licitador un informe de seguiment que inclogui els articles indicats més avall on
es recullin tots els canals i suports del pla de mitjans presentat (veure els enllaços que figuren a
sota en l’apartat V del Quadre de Característiques del PCP (“Annexos de contingut a planificar”)).
En aquest informe s’ha de veure reflectida també una descripció dels KPI’s de seguiment escollits
i una justificació del perquè s’han escollit aquests últims.

Per poder valorar cadascun dels conceptes de la valoració subjectiva es tindran en compte els
següents criteris:

LOT 1: Display, Premsa, Ràdio, Publicitat Exterior, Publicitat Digital Smart TV, i E-mailing
CONTINGUT SOBRE 2
1. Coneixement del mercat educatiu universitari i no universitari en línia, de la
competència directa de la UOC/UOC-X a Espanya i Internacional (focus a
Latam), coneixement de l’entorn regulador de les principals tendències del
mercat.

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
10

2. Proposta de Pla d’accions.

15

3. Proposta de model d’avaluació i seguiment.

15
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1. Coneixement del mercat educatiu universitari i no universitari en línia de la
competència directa de la UOC/UOC-X a Espanya i Internacional (focus a
Latam), coneixement de l’entorn regulador i de les principals tendències del
mercat
La proposta haurà de tenir el contingut que es disposa a l’apartat V del Quadre de
Característiques d’aquest plec.
En concret es puntuarà el nivell de detall, la coherència i adequació a l’objecte contractual, tenint
en compte la diferència entre els diferents elements del servei, segons els següents criteris:


10 punts: La proposta cobreix tots els aspectes demanats en l'apartat permetent
assegurar de forma clara el compliment dels requeriments del servei, aportant
elements complementaris que aporten un valor afegit en relació a les necessitats
demanades als plecs, permetent l'adequació del plantejament a les necessitats
específiques del servei demanat.



8 punts: La proposta cobreix tots els aspectes demanats en l'apartat de forma
eficient permetent assegurar de forma clara el compliment dels requeriments del
servei, però no aporta elements complementaris que li donin una visió
innovadora i diferencial en relació a les necessitats demanades als plecs, tot i
així permet l'adequació de la solució a les necessitats específiques del servei
demanat.



6 punts: La proposta no és completa o té mancances de detall i/o adequació en
un dels elements objecte de valoració que fa que no permeti assegurar
l'adequació de la solució a les necessitats específiques del servei demanat.



4 punts: . La proposta no és completa o té mancances de detall i/o adequació
en dos dels elements objecte de valoració que fa que no permeti assegurar
l'adequació de la solució a les necessitats específiques del servei demanat.



2 punts: La proposta no és completa o té mancances de detall i/o adequació en
almenys tres dels elements objecte de valoració que fa que no permeti assegurar
l'adequació de la solució a les necessitats específiques del servei demanat.



0 punts: La proposta té mancances greus en tots els elements objecte de
valoració que no permeten assegurar la prestació mínima del servei en
condicions, no presenta detalls d'adequació respecte als requeriments
específics del servei o és una simple transcripció dels plecs.

2. Proposta de Pla d’accions.
La proposta haurà de tenir el contingut que es disposa a l’apartat V del Quadre de
Característiques d’aquest plec. En concret es puntuarà el nivell de detall, la coherència i
adequació a l’objecte contractual, tenint en compte la diferència entre els diferents elements del
servei, segons els següents criteris:


15 punts: La proposta cobreix tots els aspectes demanats en l'apartat permetent
assegurar de forma clara el compliment dels requeriments del servei, aportant
elements complementaris que aporten un valor afegit en relació a les necessitats
demanades als plecs, permetent l'adequació del plantejament a les necessitats
específiques del servei demanat.



12 punts La proposta cobreix tots els aspectes demanats en l'apartat de forma
eficient permetent assegurar de forma clara el compliment dels requeriments del
servei, però no aporta elements complementaris que li donen una visió
innovadora i diferencial en relació a les necessitats demanades als plecs, tot i
així permet l'adequació de la solució a les necessitats específiques del servei
demanat.
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9 punts: La proposta no és completa o té mancances de detall i/o adequació en
un dels elements objecte de valoració que fa que no permeti assegurar
l'adequació de la solució a les necessitats específiques del servei demanat.



6 punts: La proposta no és completa o té mancances de detall i/o adequació en
dos dels elements objecte de valoració que fa que no permeti assegurar
l'adequació de la solució a les necessitats específiques del servei demanat.



3 punts: La proposta no és completa o té mancances de detall i/o adequació en
almenys tres dels elements objecte de valoració que fa que no permeti assegurar
l'adequació de la solució a les necessitats específiques del servei demanat.



0 punts: La proposta té mancances en tots els elements objecte de valoració
que no permeten assegurar la prestació mínima del servei en condicions, no
presenta detalls d'adequació respecte als requeriments específics del servei o
és una simple transcripció dels plecs.

3. Proposta de model d’avaluació i seguiment de la campanya:
La proposta haurà de tenir el contingut que es disposa a l’apartat V del Quadre de
Característiques d’aquest plec. En concret es puntuarà el nivell de detall, la coherència i
adequació a l’objecte contractual, tenint en compte la diferència entre els diferents elements del
servei, segons els següents criteris:


15 punts: La proposta cobreix tots els aspectes demanats en l'apartat permetent
assegurar de forma clara el compliment dels requeriments del servei, aportant
elements complementaris que aporten un valor afegit en relació a les necessitats
demanades als plecs, permetent l'adequació del plantejament a les necessitats
específiques del servei demanat.



12 punts: La proposta cobreix tots els aspectes demanats en l'apartat de forma
eficient permetent assegurar de forma clara el compliment dels requeriments del
servei, però no aporta elements complementaris que li donin una visió
innovadora i diferencial en relació a les necessitats demanades als plecs, tot i
així permet l'adequació de la solució a les necessitats específiques del servei
demanat.



9 punts: La proposta no és completa o té mancances de detall i/o adequació en
almenys un dels elements objecte de valoració que fa que no permeti assegurar
l'adequació de la solució a les necessitats específiques del servei demanat.



6 punts: La proposta no és completa o té mancances de detall i/o adequació
en almenys dos dels elements objecte de valoració que fa que no permeti
assegurar l'adequació de la solució a les necessitats específiques del servei
demanat.



3 punts: La proposta no és completa o té mancances de detall i/o adequació en
almenys tres dels elements objecte de valoració que fa que no permeti assegurar
l'adequació de la solució a les necessitats específiques del servei demanat.



0 punts: La proposta té mancances en tots els elements objecte de valoració
que no permeten assegurar la prestació mínima del servei en condicions, no
presenta detalls d'adequació respecte als requeriments específics del servei o
és una simple transcripció dels plecs.

LOT 2: Difusió i Promoció de Continguts (CANAL PROMOTED)
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CONTINGUT SOBRE 2

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

1. Comprensió del mercat, de la Universitat, del públic objectiu i de la
competència

15

2. Proposta de Planificació de difusió de continguts.

15

3. L'aportació d'indicadors rellevants per fer el seguiment de l'optimització del
pressupost i la consecució dels objectius

10

1. Comprensió del mercat, de la Universitat, del públic objectiu i de la competència.

La proposta haurà de tenir el contingut que es disposa a l’apartat V del Quadre de
Característiques d’aquest plec.

En concret es puntuarà el nivell de detall, la coherència i adequació a l’objecte contractual, tenint
en compte la diferència entre els diferents elements del servei, segons els següents criteris:



15 punts: La proposta cobreix tots els aspectes demanats en l'apartat
permetent assegurar de forma clara el compliment dels requeriments del
servei, aportant elements complementaris que aporten un valor afegit en
relació a les necessitats demanades als plecs, permetent l'adequació del
plantejament a les necessitats específiques del servei demanat.



11 punts: La proposta cobreix tots els aspectes demanats en l'apartat de
forma eficient permetent assegurar de forma clara el compliment dels
requeriments del servei, però no aporta elements complementaris que li
donin una visió innovadora i diferencial en relació a les necessitats
demanades als plecs, tot i així permet l'adequació de la solució a les
necessitats específiques del servei demanat.



7 punts: La proposta no és completa o té mancances de detall i/o adequació
en un dels elements objecte de valoració que fa que no permeti assegurar
l'adequació de la solució a les necessitats específiques del servei demanat.



3 punts: La proposta no és completa o té mancances de detall i/o adequació
en dos dels elements objecte de valoració que fa que no permeti assegurar
l'adequació de la solució a les necessitats específiques del servei demanat.



0 punts: La proposta té mancances greus en tots els elements objecte de
valoració que no permeten assegurar la prestació mínima del servei en
condicions, no presenta detalls d'adequació respecte als requeriments
específics del servei o és una simple transcripció dels plecs.

2. Proposta de Planificació de difusió de continguts
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La proposta haurà de tenir el contingut que es disposa a l’apartat V del Quadre de
Característiques d’aquest plec.
En concret es puntuarà el nivell de detall, la coherència i adequació a l’objecte contractual, tenint
en compte la diferència entre els diferents elements del servei, segons els següents criteris:



15 punts: La proposta cobreix tots els aspectes demanats en l'apartat
permetent assegurar de forma clara el compliment dels requeriments del
servei, aportant elements complementaris que aporten un valor afegit en
relació a les necessitats demanades als plecs, permetent l'adequació del
plantejament a les necessitats específiques del servei demanat.



11 punts: La proposta cobreix tots els aspectes demanats en l'apartat de
forma eficient permetent assegurar de forma clara el compliment dels
requeriments del servei, però no aporta elements complementaris que li
donin una visió innovadora i diferencial en relació a les necessitats
demanades als plecs, tot i així permet l'adequació de la solució a les
necessitats específiques del servei demanat.



7 punts: La proposta no és completa o té mancances de detall i/o adequació
en un dels elements objecte de valoració que fa que no permeti assegurar
l'adequació de la solució a les necessitats específiques del servei demanat.



5 punts: La proposta no és completa o té mancances de detall i/o adequació
en dos dels elements objecte de valoració que fa que no permeti assegurar
l'adequació de la solució a les necessitats específiques del servei demanat.



0 punts: La proposta té mancances greus en tots els elements objecte de
valoració que no permeten assegurar la prestació mínima del servei en
condicions, no presenta detalls d'adequació respecte als requeriments
específics del servei o és una simple transcripció dels plecs.

3. L'aportació d'indicadors rellevants per fer el seguiment de l'optimització del
pressupost i la consecució dels objectius.
a proposta haurà de tenir el contingut que es disposa a l’apartat V del Quadre de Característiques
d’aquest plec.
En concret es puntuarà el nivell de detall, la coherència i adequació a l’objecte contractual, tenint
en compte la diferència entre els diferents elements del servei, segons els següents criteris:



10 punts: La proposta cobreix tots els aspectes demanats en l'apartat
permetent assegurar de forma clara el compliment dels requeriments del
servei, aportant elements complementaris que aporten un valor afegit en
relació a les necessitats demanades als plecs, permetent l'adequació del
plantejament a les necessitats específiques del servei demanat.



8 punts: La proposta cobreix tots els aspectes demanats en l'apartat de
forma eficient permetent assegurar de forma clara el compliment dels
requeriments del servei, però no aporta elements complementaris que li
donin una visió innovadora i diferencial en relació a les necessitats
demanades als plecs, tot i així permet l'adequació de la solució a les
necessitats específiques del servei demanat.
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5 punts: La proposta no és completa o té mancances de detall i/o adequació
en un dels elements objecte de valoració que fa que no permeti assegurar
l'adequació de la solució a les necessitats específiques del servei demanat.



0 punts: La proposta té mancances greus en tots els elements objecte de
valoració que no permeten assegurar la prestació mínima del servei en
condicions, no presenta detalls d'adequació respecte als requeriments
específics del servei o és una simple transcripció dels plecs

Puntuació mínima a obtenir perquè s’avaluï l’oferta avaluable mitjançant l’aplicació de
fórmules:
-

Lot 1: puntuació mínima de 20 punts.

-

Lot 2: puntuació mínima de 20 punts.

Les ofertes que no assoleixin dita puntuació mínima seran excloses del procediment.



Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules

LOT 1: Display, Premsa, Ràdio, Publicitat Exterior, Publicitat Digital Smart TV, i E-mailing
TOTAL DE PUNTS que s’adjudiquen mitjançant els criteris

60 Punts

d’adjudicació el valor dels quals es determina mitjançant l’aplicació
de fórmules
Criteris i subcriteris

Distribució
la puntuació

1.1. Programàtica brànding: Format notoris de vídeo

5

1.2. Programàtica brànding: formats estàndards i especials

6

2. Programàtica: tràfic - Compra programàtica

7

3. Programàtica: conversió retargeting

6

4. Brànding: ràdio en línia

2

5. Brànding: ràdio offline

4

6. Brànding: brand days

1

7. Brànding: Premsa offline

4

8. Brànding: Smart TV

1

9. Brànding: Publicitat Exterior

3

10.Emailing: Accions estàndard de performance B2C per UOC i UOC X -

10

nacional
11.Emailing: Accions especials de performance B2C per UOC i UOC X -

1

nacional
12.Emailing: Accions B2B per UOC i UOC X -nacional

1
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de

13.Emailing: Accions estàndard de performance B2C per UOC i UOC X-

7

Internacional
14. Emailing: Intervenció en peces creatives

2

Millores:
No
Total

60

LOT 2: Difusió i promoció de continguts (canal PROMOTED)
TOTAL DE PUNTS que s’adjudiquen

60 Punts

mitjançant els criteris d’adjudicació el
valor dels quals es determina mitjançant
l’aplicació de fórmules
Criteris i subcriteris

Distribució de la puntuació

1. Programàtica

30

2. Xarxes Publicitàries

30

Millores:
☒No
Total

60

Mètode: De conformitat amb l’article 146.2 de la LCSP, per a l’avaluació de les ofertes conforme
a criteris quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, s’utilitzaran les següents:
Per tal d’obtenir els punts a assignar de cadascun dels criteris desglossats, es realitzarà el
següent:
En aquells criteris en els quals s’inclogui més d’un preu unitari o descompte, es realitzarà la
mitjana dels descomptes o imports oferts i es farà la ponderació amb els punts assignats (vegeu
desglossament dels 60 punts).

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟 ∗

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑡𝑗à 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟
𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑒 𝑚𝑖𝑡𝑗à 𝑚é𝑠 𝑎𝑙𝑡

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑟 ∗

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑚𝑖𝑡𝑗à 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐
𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑚𝑖𝑡𝑗à 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎

En aquells criteris on només es contempli un preu unitari o descompte, s’assignarà la màxima
puntuació a la millor proposta, i a la resta se’ls assignarà una puntuació proporcional.

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó = 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑒𝑖𝑥𝑒𝑛 𝑥

𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
𝑝𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑙 ′ 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎
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Les fórmules utilitzades donen la màxima puntuació a l'oferta més avantatjosa i la menor
puntuació a l´oferta menys avantatjosa respecte de cadascun dels preus previstos.
Justificació: És necessari establir criteris d’adjudicació relacionats amb els preus a oferir en
observança del principi d’utilització eficient dels recursos.

En la mesura en què s’ha previst més d’un criteri d’adjudicació, es dóna compliment a allò
disposat a l’article 145.3 de la LCSP.
Així mateix, es dóna compliment a l’article 146.2 de la LCSP, segons el qual “cuando se utilicen
una pluralidad de criterios de adjudicación, en su determinación, siempre y cuando sea posible,
se dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato
que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de
las fórmulas establecidas en los pliegos”.
Addicionalment, s’han fixat aquests criteris partint de la premissa que es vol obtenir un servei de
gran qualitat que respongui el millor possible a les necessitats existents.
Finalment, són criteris d’adjudicació vinculats a l’objecte del contracte i s’han fixat de manera
objectiva i amb respecte als principis d’igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat,
permetent que les ofertes puguin ésser avaluades en condicions de competència efectiva, tal i
com exigeix l’article 145.5 de la LCSP.

Condicions especials d’execució

14.

De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és considera oportú establir, al Plec de Clàusules
Particulars, les condicions especials d’execució que s’enumeren a continuació:


De caràcter social (i): manteniment de les condicions laborals de les persones que
executen el Contracte durant tot el període contractual. L’empresa contractista ha de
mantenir, durant la vigència del Contracte, les condicions laborals i socials de les
persones treballadores ocupades en l’execució del Contracte, fixades en el moment de
presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació.
El responsable del Contracte podrà requerir a l’empresa contractista que declari
formalment que ha complert l’obligació. Així mateix, el responsable del Contracte o
l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones
treballadores que informin al respecte.



De caràcter social (ii): L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte
del Contracte, ha d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de
discriminació sexista en l’ús del llenguatge. Així mateix, s’ha d’obligar al compliment de
les clàusules 28 i 34 del Plec de Clàusules Particulars.



En matèria de protecció de dades: complir les obligacions establertes a la normativa
estatal i de la Unió Europea respecte al tractament de dades de caràcter personal, en tot
moment de la duració del Contracte, atenent a la normativa en vigor en cada moment, i
complir aquelles previstes a la clàusula 38 i a l’Annex número 11 del present Plec.
Aquesta condició especial d’execució té el caràcter d’obligació contractual essencial als
efectes d’allò disposat a l’article 211 de la LCSP.
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Condicions especials relatives a assegurances de responsabilitat civil:
☒ Sí. Es requereix al contractista que disposi o, en el seu cas, es comprometi a
contractar una assegurança de responsabilitat civil pel valor que s’indica a continuació:
Import mínim de la pòlissa:
●

Lot 1: 5.192.746,06 €

●

Lot 2: 451.500,00 €

Aquestes condicions es troben vinculades a l’objecte del contracte, en el sentit de l’article 145 de
la LCSP, no són discriminatòries ni directament ni indirecta i són compatibles amb el Dret de la
Unió Europea.
Addicionalment, s’ha donat compliment a les previsions contingudes al segon i al tercer apartat
de l’article 202.1 de la LCSP, atès que s’han previst, almenys, una de les condicions relacionades
amb la innovació, de tipus mediambiental o de tipus social de les previstes a l’article 202.2 de la
LCSP i es preveu una condició d’execució que fa referència a l’obligació del contractista de
sotmetre’s a la normativa nacional i europea en matèria de protecció de dades.
15.

Subcontractació

Pel que fa a la subcontractació, és d’aplicació allò previst a l’article 215 de la LCSP, el tenor literal
del qual és el següent:
“El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de la prestació amb
subjecció al que disposin els plecs, tret que conforme a l'establert en les lletres d) i i) de
l'apartat 2n. d'aquest article, la prestació o part de la mateixa hagi de ser executada
directament pel primer.(...)
i) De conformitat amb l'establert a l'apartat 4 de l'article 75, en els contractes d'obres, els
contractes de serveis o els serveis o treballs de col·locació o instal·lació en el context
d'un contracte de subministrament, els òrgans de contractació podran establir en els
plecs que determinades tasques crítiques no puguin ser objecte de subcontractació,
havent de ser aquestes executades directament pel contractista principal. La
determinació de les tasques crítiques haurà de ser objecte de justificació en l'expedient
de contractació”.
Les prestacions crítiques que, conseqüentment, no es poden subcontractar, són:
•

Atenció i interlocució amb equip de la UOC

•

Equip de treball encarregat de:
-

-

Definir i planificar la campanya (fase preparació campanya a l’apartat de definició
estratègia i pla de mitjans, fixat a l’apartat 4.2 PPT)
Controlar i analitzar el compte (fase execució i seguiment a l’apartat on es requereix
a l’adjudicatari tenir actualitzats els Dashboards diàriament i presentar anàlisi
setmanal d’eficàcia del pla de mitjans proposat (analitzar els resultats obtinguts per
adaptar l’estratègia, fixat a l’apartat 4.2 PPT)
Realitzar els informes de tancament (requerit a la fase de tancament fixada a l’apartat
4.2 PPT)
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Pel que fa al caràcter crític de dites prestacions, la prohibició de subcontractar es fonamenta en
la pròpia naturalesa de la prestació objecte del contracte. Donat que el Servei consta d’accions
consecutives i interrelacionades a les diferents fases del Servei, les persones que s’encarreguen
de l’atenció i interlocució del contracte han de pertànyer a aquest proveïdor per tal de garantir
una resposta ràpida i eficaç, i facilitar el control i seguiment de tot el Servei. Així mateix, és adient
mantenir certa continuïtat en el personal amb el que es tracten els temes per tal de no perdre el
fil de les gestions al llarg de tota la campanya.
Pel que fa la transcendència que suposen les prestacions del contracte en l'organització interna
de la UOC, i a causa de la dificultat i magnitud de les campanyes portades a terme per la UOC,
així com per les tendències canviants del sector, es requereix d’un equip especialitat capaç de
desenvolupar les campanyes per aconseguir arribar a l’objectiu fixat, la prohibició de
subcontractació es fonamenta en que resulta necessari poder realitzar una comunicació amb el
proveïdor adjudicatari per tal de garantir una prestació eficient, tant per marcar nous criteris com
per poder resoldre qualsevol incidència que es pugui donar durant l’execució del contracte. És
per tot això, que resulta imprescindible que aquestes tasques siguin executades únicament per
l’empresa adjudicatària i no per una empresa subcontractada. En aquest cas, l’equip de treball
encarregat de definir, planificar, controlar i analitzar el compte, tant a la fase inicial de preparació
i definició inicial de la campanya, com a la fase d’execució i seguiment (avaluació) durant el
calendari marcat per la UOC, i a la realització a la fase de tancament dels informes
corresponents, no es pot subcontractar sinó que ha de ser personal del propi proveïdor per
assegurar la coherència en la prestació del servei al llarg de tot el procés.
En definitiva, i per les raons exposades, l’eventual subcontractació de les tasques critiques
definides amb anterioritat posaria en risc el correcte desenvolupament de l’objecte del present
contracte i qualsevol deficiència en la prestació dificultaria enormement el seguiment del servei.
16.

Garanties

Garantia provisional
☒No resulta procedent exigir la constitució de garantia provisional per a participar en el
procediment de licitació.

Garantia definitiva
☒Resulta procedent exigir la constitució de garantia definitiva per part del licitador proposat
adjudicatari, de conformitat amb allò previst a l’article 107.1 de la LCSP.
Import: 5% del preu final ofert per l’adjudicatari, IVA exclòs (si el preu del Contracte es
formula en funció de preus unitaris, l’import es fixa atenent al pressupost base de licitació,
IVA exclòs).

Signa,

Silvia Soler Garcia
Directora de l’Àrea de Màrqueting
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