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

EI/OA Exp. 2018/0003630

A LA CIUTAT DE BARCELONA, a les 12 hores i 20 minuts del dia 23 de maig de 2018
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 Garcia, cap del Servei
de Contractació de la Diputació de Barcelona i pels vocals: Sra. Isidra Guardiola i
Salinas, com a delegada de la secretària general, per la Sra. Ana Maria Piulachs i Cartes,
com a delegada de l’interventor general i per la secretària de la Mesa Sra. M. Pilar Valls i
Geli. Assisteix, així mateix, un representant de l’empresa: MAGMACULTURA, SL. Es
constitueix la present Mesa per a la lectura de l’informe dels criteris de judici de valor,
l'obertura de pliques que fa referència a l'oferta econòmica i proposta d’adjudicació, de
la contractació relativa al procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació
corresponent als “2018/1. Serveis de Mediació cultural, Biblioteca i Documentació,
i Regidoria dels museus, dependències i instal·lacions del Consorci del
Patrimoni de Sitges”, tot això de conformitat amb allò que disposa en els articles 150,
151, 160 i 320 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) 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.
S’aporta a la Mesa de Contractació l’informe tècnic dels criteris de judici de valor, emès
pel Consorci del Patrimoni de Sitges, 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 més d’un criteri de valoració de l’expedient del contracte de
serveis, consistent en els serveis de Mediació cultural, Biblioteca i Documentació, i
Regidoria dels museus, dependències i instal·lacions del Consorci del Patrimoni de
Sitges.
Aquest procediment es constitueix a través dels lots de licitació següents:
Lot 1
Lot 2
Lot 3

Servei de Mediació cultural
Servei de Biblioteca i documentació
Servei de Regidoria dels museus, dependències i instal·lacions

El pressupost màxim de licitació de la contractació per als tres lots es fixa en la
quantitat biennal (2 anys) de vuit-cents trenta-sis mil sis-cents cinquanta-sis euros
(836.656,00 €), IVA exclòs.
Aquest pressupost es desglossa de la manera següent:
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LOT 1. Servei de Mediació cultural
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantitat biennal (2
anys) de set-cents vuitanta-un mil nou-cents cinquanta-sis euros (781.956,00 €), IVA
exclòs.
Aquest pressupost es desglossa en dos conceptes:

Part fixa

Part variable

Pels serveis ordinaris de mediació cultural descrits a la clàusula 2.1 i
quantificats a la clàusula 4.1.1 del PPT, un pressupost màxim
biennal de 681.978,50 €, més 143.215,49 € en concepte del 21 %
d’IVA.
Per serveis extraordinaris descrits en les clàusules 3.1.6 i
quantificats a la clàusula 4.4.1 del PPT, un pressupost màxim
biennal, formulat en termes de preus unitaris, de 99.977,50 €, més
20.995,28 € en concepte del 21 % d’IVA.

El tipus de licitació es concreta en els imports següents:
Part fixa
Part variable

Un import màxim biennal de 681.978,50 €, més 143.215,49 € en
concepte de 21 % d’IVA.
Segon/s el/s següent/s preu/s unitari/s màxim/s:
- per cada hora i posició en serveis extraordinaris: 14,50 €, més 3,05
€ en concepte del 21 % d’IVA.

LOT 2 Servei de Biblioteca i Documentació
El pressupost màxim de licitació de la contractació, es fixa en la quantitat biennal (2
anys) de quaranta tres mil set-cents euros (43.700,00 €), IVA exclòs.
L’IVA que correspon aplicar és el 21 % i ascendeix a la quantitat de nou mil cent
setanta-set euros (9.177,00 €).
LOT 3 Servei de Regidoria de Museus, dependències i instal·lacions
El pressupost màxim de licitació de la contractació, formulat en termes de preus
unitaris, es fixa en la quantitat biennal d’onze mil euros (11.000,00 €), IVA exclòs.
L’IVA que correspon aplicar és el 21 % i ascendeix a la quantitat de dos mil tres-cents
deu euros (2.310,00 €).
El preu unitari màxim de licitació s’estableix per l’import següent:
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Import preu
unitari màxim
(IVA exclòs)
Hora de servei de
regidoria

11,00 €

Import IVA
(21%)

2,31 €

Total import
preu unitari
màxim (IVA
inclòs)
13,31 €

Estimació
d’hores de
serveis a
realitzar
(Vigència inicial)
1.000 hores

En data 18 d’abril de 2018 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència va
procedir a l’obertura del sobre corresponent a la documentació administrativa de la
següent empresa:
1. Magma Cultura SL
L’empresa esmentada presenta proposicions per als lots 1 i 2. El lot 3 ha quedat
desert.
En data 25 d’abril de 2018 la Mesa de Contractació de l’Àrea de Presidència va
procedir a l’obertura del sobre 2 corresponent als criteris que depenen d’un judici de
valor de l’empresa presentada i admesa a la licitació.
Els criteris sotmesos a 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:
Criteris d’adjudicació
D’acord amb les previsions de l’article 150.4 del TRLCSP el procediment d’adjudicació
es realitzarà en les següents fases, en el cas dels lots 1 i 2:
Fase 1: valoració dels criteris subjectes a judici de valor amb una ponderació màxima
de 45 punts. Per passar a la fase 2 els licitadors hauran d’haver obtingut una puntuació
mínima de 15 punts.
Fase 2: valoració dels criteris avaluables de forma automàtica amb una ponderació
màxima de 55 punts.
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició
econòmicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit
s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’aquests:
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Criteris que depenen d’un judici de valor (45%):
(Documentació a incloure en el sobre núm. 2)
Lot 1: Servei de mediació cultural
(45% de la puntuació judici de valor)
Criteri 1: Proposta d’accions o activitats que permetin millorar la qualitat dels servei
........................................................................................................ fins a 25 punts.
Es valoraran les propostes d’accions o activitats que puguin conduir a un increment del
nombre de visitants i a un millor aprofitament i gaudi de la seva estada a dins els
museus, de manera que hi hagi noves alternatives per conèixer el fons i el discurs del
Museu.
La proposta presentada per Magma Cultura SL presenta sota aquest epígraf la totalitat
dels protocols d’actuació genèrics de l’empresa (des de la pàgina 10 fins a la 45), així
com un total de tretze propostes agrupades en dos grans epígrafs, accions destinades
a millorar el gaudi dels visitants i la qualitat de la visita, i accions destinades a
l’increment del nombre de visitants).
En general, no es tracta de propostes especialment innovadores, sinó d’una plasmació
de la filosofia general de l’empresa i dels seus protocols, adaptada al concurs específic
malgrat alguna petita errada.
Les propostes que representen innovació respecte al servei que actualment es presta
apareixen a partir del punt 1.3, i en molts casos requeriran el lideratge de l’equip tècnic
del propi museu. D’entre les innovacions més interessants hi ha el compromís
d’incorporar progressivament visites guiades en francès, italià i alemany.
L’apartat 1.9, de promoció en esdeveniments, creiem que està massa esbiaixat cap al
Modernisme i que descuida d’altres aspectes dels museus i de les seves col·leccions,
com ara el Noucentisme, l’art antic, l’art contemporani, el conjunt monumental edificat
o la col·lecció marinera. Aquesta focalització en el Modernisme i manca de relleu de la
resta, s’observa en altres parts del document.
És interessant la proposta de recopilar tots els impactes dels museus a les xarxes
socials, i també les propostes de promoció i difusió off line, tot i que el document
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adverteix que la seva realització queda fora del marc pressupostari de la licitació i que
hauria de ser assumida pel Consorci. Per tant, no es valora.
Pel que fa a les propostes d’aliances amb altres operadors i a la col·laboració amb els
esdeveniments de la ciutat, és curiós que s’esmentin tota mena d’entitats i festivals i
en canvi no es faci cap esment ni a la comunitat LGBTI, de la qual Sitges n’és una de
les capitals europees, ni a la Festa de la Poesia, i que només hi hagi un petit esment al
Festival Internacional de Patchwork, que s’ha consolidat com una de les trobades més
multitudinàries que s’organitzen a la vila. No es mostra cap consideració específica
cap a l’atenció particularitzada envers el públic i les entitats de vinculació social.
En canvi, s’enumeren una sèrie d’accions que corresponen únicament a l’equip tècnic
del museu, o a decisions dels seus òrgans rectors, com ara modificacions de la política
tarifària o l’organització d’activitats en coproducció.
També es proposen una sèrie d’accions amb prescriptors de xarxes socials, sense que
quedi clar qui assumirà la feina i les despeses que aquestes accions puguin generar.
En conseqüència, no es valoren.
Una valoració de conjunt de les propostes enumerades en les pàgines 10 a 56 de la
proposta, fa que li atorguem 15 punts.
Criteri 2: Pla de formació contínua del personal adscrit a l’execució del contracte a
l’entorn de les col·leccions i temàtiques dels Museus de Sitges:
.......................................................................................................... fins a 5 punts.
Es valoraran les propostes de cursos i activitats de formació complementàries a les
establertes en els punts 5.1.16.1 i 5.1.16.2 del PPT, que condueixin a la millora dels
coneixements sobre els moviments artístics representats als Museus de Sitges (gòtic,
barroc, romànic, renaixement, modernisme, noucentisme, romanticisme, simbolisme,
luminisme, forja de ferro ...).
La proposta presentada per Magma Cultura SL inclou un ampli i ambiciós programa de
formació complementària als mínims establerts a la convocatòria, que suma un total de
144 hores anuals de formació.
No s’hi especifica qui farà els cursos sobre les col·leccions dels museus de Sitges i
altres temes específics.
En conjunt, considerem que se li poden atorgar 4,5 punts.
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Criteri 3: Pla de formació contínua del personal adscrit a l’execució del contracte per a
millorar en l’atenció al públic i en tècniques d’expressió i comunicació
oral:...........................................................................................................fins a 5 punts.
Es valoraran les propostes de cursos i activitats de formació complementàries a les
establertes en els punts 5.1.16.1 i 5.1.16.2 del PPT, que condueixin a la millora dels
coneixements sobre tècniques d’expressió oral, gestió d’atenció al públic i d’idiomes
addicionals als mínims exigits en els punts 5.1.1 fins a 5.1.4 del PPT.
Pel que fa a les propostes de formació contínua sobre atenció al públic, tècniques
d’expressió en públic i comunicació oral, el programa presentat sembla al mateix
temps ambiciós i realitzable. Inclou set cursos sobre atenció al públic i comunicació
que abasten diferents aspectes interessants, i formació bàsica d’atenció turística en
quatre idiomes: anglès, francès, alemany i italià. Els d’anglès i de francès, s’entenen
com a cursos d’aprofundiment específics. Considerant la textura del públic turístic de
Sitges, sembla que caldria començar a treballar també en algunes llengües asiàtiques,
atesa la important afluència de turisme japonès, xinès i coreà, però això no ha estat
tingut en compte.
En conseqüència, proposem valorar la proposta amb 4,5 punts.

Criteri 4: Pla de formació contínua en resposta a situacions d’emergència i primers
auxilis: ............................................................................................... fins a 5 punts.
Es valoraran les propostes de cursos i activitats de formació complementàries a les
establertes en els punts 5.1.16.1 i 5.1.16.2 del PPT, que condueixin a la millora dels
coneixements sobre primers auxilis, reanimació amb desfibril·lador automàtic, extinció
d’incendis, gestió de situacions d’emergència, ....)
Malgrat que el títol de l’apartat 4 de la proposta de Magma Cultura SL està equivocat i
remet altre cop a “atenció al públic i tècniques d’expressió”, el contingut s’ajusta a allò
definit pel criteri 4 del PCAP i conté la proposta de cinc cursos, un dels quals ha de ser
organitzat pel propi Consorci (Emergència i pla d’evacuació), i els altres cobreixen
alguns aspectes bàsics de la gestió d’emergències i primers auxilis.
Considerem que la proposta acompleix suficientment amb les necessitats dels museus
en aquest camp, i en conseqüència li atorguem 5 punts.
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Criteri 5: Propostes de promoció i de creació de públics mitjançant el servei d’atenció
telefònica i reserves: ........................................................... fins a 5 punts.
Es valora un Pla de desenvolupament de públics a realitzar pel personal encarregat de
l’atenció telefònica, amb l’objectiu de fidelitzar el públic existent i d’interessar pels
museus de Sitges a altres persones o grups interessats en el patrimoni.
També és interessant la proposta d’accions de captació telefònica que es
comprometen a assolir 500 contactes positius per campanya. I sembla especialment
interessant en el cas de Sitges, les accions de captació presencial descrites a l’apartat
1.8, ja que representen una innovació en quant els Museus de Sitges no han
desenvolupat cap acció similar anteriorment.
La proposta descriu l’operativa bàsica del servei d’atenció telefònica, i la combina amb
accions de captació de públics que es faran, bàsicament, a través de mailing i
telemàrqueting. És, probablement, la part menys desenvolupada de la proposta, però
es complementa amb allò que l’empresa consigna a l’apartat 1.8 de la seva proposició,
per la qual cosa li atorgarem 4,5 punts.
Lot 2: Servei de Biblioteca i documentació
(45% de la puntuació judici de valor)
Criteri 1: Propostes d’innovacions en la gestió i la dinamització de la biblioteca dels
museus: ........................................................................................... fins a 20 punts
Es valoraran propostes de nous mètodes de gestió documental i de difusió dels fons
bibliogràfics del consorci tant a nivell presencial com telemàtic.
Aquest apartat de la proposta conté una descripció de l’operativa de treball en la qual
considerem que s’erra profundament a l’hora de fer dependre el servei de biblioteca de
la coordinació dels serveis de Mediació Cultural. És intenció del consorci, clarament
definida al PPT, que aquest servei depengui directament de la Secció Tècnica de
Col·leccions del Museu. Tampoc no sembla que amb una sola persona treballant a
mitja jornada calgui fer una reunió mensual de seguiment amb tres persones per cada
part. Les millores de suport a la recerca que es proposen, no han estat gaire
elaborades. En canvi, hi ha hagut una mica més d’esforç en proposar i descriure
algunes eines de difusió del fons bibliogràfic de la institució. També hi ha algunes
idees valuoses en relació a millores del fons documental (blog, eines de difusió, canal

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.
Codi Segur de Verificació (CSV): c46f2b845d0c7f33bdd8 Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

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 novetats, exposicions digitals, integració a Europeana i la Memòria Digital de
Catalunya,...), tot i que no queda clar si el temps que es dediqui a fer, per exemple,
exposicions digitals, pugui anar en detriment del temps dedicat a la catalogació i a
resoldre les necessitats de documentació de l’equip tècnic dels Museus. Semblen
plenes de sentit comú propostes com la d’integrar els fons a Europeana, adoptar un
sistema de gestió del repositori digital i integrar el catàleg al CCUC. Li atorguem 12
punts.
Criteri 2: Pla de formació específica en documentació i biblioteques de museus del
personal adscrit a l’execució del contracte: ...................................... fins a 15 punts
Es valoraran les propostes de cursos i activitats de formació, que condueixin a la
millora dels coneixements sobre eines de gestió dels fons documentals i bibliogràfics, i
sobre les temàtiques de la biblioteca del Consorci de Patrimoni de Sitges (art, arts
aplicades, història, arqueologia, etc...)
Es presenta una proposta de pla de formació inicial genèrica que conté quatre cursos,
amb un total de 7 hores lectives, i set mòduls més de formació contínua específica,
dins els quals hi ha 20 hores de “Coneix el museu” que impliquen que el bibliotecari
documentalista acompanyi el personal de tots els departaments dels museus en la
seva tasca quotidiana, a coordinar amb el Consorci. Hi atorgaríem 10 punts.
Criteri 3: Millora en la qualificació del personal adscrit a l’execució del contracte
respecte el mínim exigit a la clàusula 1.10 del PCAP....................... fins a 10 punts
Es valorarà els coneixements i la formació específica del personal adscrit a l’execució
del contracte relatius a aplicacions tecnològiques de gestió de biblioteques, així com
l’experiència en el seu ús.
En aquest apartat, la proposta es limita a descriure el currículum vitae de la persona
que ha de realitzar la feina, i que és efectivament brillant: afegeix un màster a la
diplomatura, amplis coneixements informàtics i 13 anys d’experiència en biblioteques
públiques i universitàries. Hi atorgarem 7 punts.
El resum de la puntuació dels criteris que depenen d’un judici de valor és la
següent:
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LOT 1: Servei de Mediació Cultural

EMPRESA

MAGMA CULTURA SL

Criteri 1

Criteri 2

15,00

Criteri 3

4,50

Criteri 4

4,50

5,00

Criteri 5

TOTAL
criteris
JV

4,50

33,50

LOT 2: Servei de Biblioteca i Documentació

EMPRESA

MAGMA CULTURA SL

Criteri 1

12,00

Criteri 2

Criteri 3

10,00

7,00

TOTAL
criteris JV
29,00

LOT 3 Servei de Regidoria de Museus, dependències i instal·lacions: desert
Un cop realitzada la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de
valor del procediment obert amb més d’un criteri de valoració relatiu a la contractació
del contracte de serveis, consistent en els “serveis de Mediació cultural, Biblioteca
i Documentació, i Regidoria dels museus, dependències i instal·lacions del
Consorci del Patrimoni de Sitges”, el sotasignat Pere Izquierdo i Tugas, Tècnic de
projectes del Consorci del Patrimoni de Sitges, proposa a la Mesa de Contractació de
l’Àrea de Presidència el present informe.
(...)
A continuació es procedeix a l’obertura del sobre núm. 3 de l’única empresa admesa,
corresponent a l’oferta econòmica i resta de criteris automàtics, el qual ofereix el
resultat següent:
PRIMER.- Assenyalat amb el núm. 1 correspon a l’empresa MAGMACULTURA, SL,
amb NIF B61949764 i domicili social al carrer Corunya, 11, baixos, CP 08026
BARCELONA, la qual presenta l’oferta econòmica pels preus següents, IVA exclòs. Es
presenta als lots 1 i 2:
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Lot 1 (Servei de Mediació cultural)


Proposició econòmica:
- Per la part fixa:
OFERTA DEL LICITADOR
Preu màxim biennal (2 anys)
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

681.978,50 €

665.516,95€

Serveis ordinaris

- Per la part variable::
OFERTA DEL LICITADOR

Serveis extraordinaris

Preu unitari màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari ofert
(IVA exclòs)

14,50 € hora

13,61€

Lot 2 (Servei de biblioteca i documentació)

Proposició econòmica:
OFERTA DEL LICITADOR

Servei de suport a
bibliteca i documentació

Preu màxim Biennal (2 anys)
(IVA exclòs)

Preu ofert
(IVA exclòs)

43.700,00

40.733,00€

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposta econòmicament més
avantatjosa seran els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a
cadascun d’ells:
Criteris avaluables de forma automàtica
Criteri 3: Preu de licitació:
Lot 1 i 2 ............................................................................... fins a 55 punts
Lot 3 .................................................................................... fins a 70 punts
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Per determinar la puntuació a obtenir a cada lot se seguiran els criteris següents:
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 preu de licitació i 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
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.

Sistema per calcular l’oferta del licitador i el preu de licitació en el lot 1
 Oferta del licitador:
- Part variable: es multiplicarà el preu unitari ofert pel licitador, IVA exclòs (A), pel nombre
d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del present plec. El
resultat (C) és l’oferta del licitador per la part variable.
1) AxB = C
- Part fixa: import ofert pel licitador, IVA exclòs (D).
- Se sumaran els imports de la part variable (C) i de la part fixa (D). El resultat de la suma és
l’oferta del licitador.
2) C+D = Oferta del licitador
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 Preu de licitació:
- Part variable: es multiplicarà el preu unitari màxim de licitació, IVA exclòs (A), pel nombre
d’unitats estimades (B), d’acord amb les previsions de la clàusula 1.3 del present plec i, el
resultat de la suma (C) és el preu de licitació per la part variable.
1) AxB = C
- Part fixa: pressupost màxim de licitació, IVA exclòs (D).
- Se sumaran els imports de la part variable (C) i de la part fixa (D). El resultat de la suma és
el preu de licitació.
2) C+D = Preu de licitació

Es comprova en aquest mateix acte, que l’empresa MAGMACULTURA, SL no es
troba en situació de baixa anormal o desproporcionada.
La puntuació obtinguda pel licitador és la següent:
Lot : Servei de Mediació Cultural
Part fixa



Part variable

EMPRESES

Preu màxim
biennal ofert

Preu ofert,
IVA
exclòs

Oferta

P. fixa
+
P.variable

MAGMACULTURA, SL

665.516,95

13,61

93.840,95

759.357,90


Diferència

Punts
criteri
automàtic

TOTAL
criteris
JV

TOTAL
PUNTS

22.598,10

55,00

33,50

88,50

Lot 2: Servei de Biblioteca i Documentació

EMPRESA

Preu màxim
biennal ofert

Diferència

Punts criteri
automàtic

Punts JV

TOTAL
PUNTS

MAGMACULTURA SL

40.733,00

2.967,00

55,00

29,00

84,00

De conformitat amb el que estableixen els articles 150, 151, 160 i 320 del Text Refós de
la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), la Mesa considera oportú per
unanimitat proposar a l’òrgan competent l’adjudicació mitjançant procediment obert
amb més d’un criteri d’adjudicació corresponent als “2018/1. Serveis de Mediació
cultural, Biblioteca i Documentació, i Regidoria dels museus, dependències i
instal·lacions del Consorci del Patrimoni de Sitges”, a l’empresa
MAGMACULTURA, SL, amb NIF B61949764, pels preus següents i d’acord amb la
seva oferta:
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Lot 1 (Servei de Mediació cultural)


Proposició econòmica:
- Per la part fixa:

OFERTA DEL LICITADOR

Serveis ordinaris

Preu ofert
(IVA exclòs)

Tipus %
IVA

Import
IVA

Total preu i
ofert
(IVA inclòs)

665.516,95€

21%

139.758,56€

805.275.51€

- Per la part variable::
OFERTA DEL LICITADOR

Serveis extraordinaris

Preu unitari
ofert
(IVA exclòs)

Tipus %
IVA

Import
IVA

Total preu
unitari ofert
(IVA inclòs)

13,61€

21%

2,86€

16,47€

Lot 2 (Servei de biblioteca i documentació)

Proposició econòmica:
OFERTA DEL LICITADOR

Servei de suport a
biblioteca i documentació

Preu ofert
(IVA exclòs)

Tipus %
IVA

Import
IVA

Total preu
ofert
(IVA inclòs)

40.733,00€

21%

8.553,93€

49.286,93€

Essent les 12 hores i 25 minuts, el president aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.
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