Àrea: Comunicació
Expedient: OSE00032/2019
Tipus de procediment: Obert
Objecte: Plataforma per a la gestió de les comunicacions amb els mitjans de comunicació de la
Universitat Oberta de Catalunya
Assumpte: Resolució d’adjudicació
Data: 21 de febrero de 2020

RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
DE LA PLATAFORMA PER A LA GESTIÓ DE LES COMUNICACIONS
AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE LA
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
(EXP. OSE00032/2019)

I.- Per part de la Universitat Oberta de Catalunya (en endavant, «UOC»), s’ha iniciat el
procediment de contractació relatiu a la «Plataforma per a la gestió de les comunicacions amb
els mitjans de comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya», amb número d’expedient
OSE00032/2019. Tota vegada que el valor estimat del contracte és de 74.500 euros, aquest
expedient s’ha dut a terme mitjançant el procediment obert.
II.- En data 15 de novembre de 2019 va publicar-se a la Plataforma de Contractació de la
Generalitat de Catalunya, a la qual s’hi troba el Perfil de contractant d’aquesta entitat, l’anunci de
convocatòria del procediment de contractació que ens ocupa. En l’anunci indicat es va fixar com
a data i hora límit de presentació de les ofertes el dia 2 de desembre de 2019, a les 10:00 hores,
i es deixa constància que, en atenció a les dades que figuren en el registre d’aquesta entitat, va
presentar la seva oferta les empreses següents:



AUGURE SPAIN, SL
PENINSULA CORPORATE INNOVATION, SL

III.- Segons consta en l’acta de constitució de la Mesa de Contractació i de qualificació de la
documentació general emesa en data 3 de desembre de 2019 les empreses AUGURE SPAIN,
SL i PENINSULA CORPORATE INNOVATION, SL van presentar la documentació amb defectes
esmenables, per la qual cosa van estar requerides a esmenar-los.
IV.- Un cop revisada la documentació novament la documentació continguda al sobre núm. 1, es
detecta que l’empresa AUGURE SPAIN, SL havia presentat la documentació sense defectes i
per tant va estar admesa al procediment.
V.- Un cop revisada la documentació de les esmenes presentada per l’empresa PENINSULA
CORPORATE INNOVATION, SL, es comprova que l’empresa va presentar una documentació
que no esmenava les deficiències detectades i requerides del Sobre 1. Concretament,
PENINSULA CORPORATE INNOVATION, SL presentava un llistat dels treballs realitzats sent
l’objecte d’aquests serveis:



El màrqueting digital (posicionament, web, xarxes socials, vídeos corporatius
de producte, imatge corporativa)
La consultoria de negoci o desplegament de nous negocis



L’acceleració d’empreses i nous models de negoci

No obstant, el que es demana als plecs de la licitació de referència és una plataforma que gestioni
comunicacions amb mitjans de comunicació i incorpori bases de dades de periodistes. Per tant,
l’empresa PENINSULA CORPORATE INNOVATION, SL no va ser admesa en el present
procediment atès que no podia garantir la prestació del servei. Concretament, en data 10 de
gener de 2020 es va notificar la no admissió a PENINSULA CORPORATE INNOVATION, SL.
VI.- En data 15 de gener de 2020 es va procedir en acte públic a l’obertura de l’oferta econòmica
proposada al Sobre núm. 3. La puntuació total atorgada al licitador en relació amb l’oferta tècnica
i l’oferta econòmica és la següent:

Puntuació
màxima

AUGURE SPAIN, SL

1. Estructura d’usabilitat de la plataforma

10

10

2. Qualitat de les bases de dades que es poden
integrar

10

6

3. Equip multidisciplinar, model de relació i canals de
comunicació amb la UOC

10

3

30

19

PUNTUACIÓ TOTAL DEL SOBRE 2

VII.- Vista la proposta d’adjudicació emesa per la Mesa de Contractació en data 6 de febrer de
2020, l’adjudicació queda motivada en la següent manera:
Única oferta de proposta econòmica admesa.

En conseqüència, vista la documentació i dut a terme tot el procés, aquest Òrgan de Contractació

RESOL

I.- ADJUDICAR el procediment relatiu a la Plataforma per a la gestió de les comunicacions amb
els mitjans de comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya, amb número d’expedient
OSE00032/2019, al següent empresari:

AUGURE SPAIN, SL

Plataforma per a la gestió de les
comunicacions amb els mitjans de
comunicació de la Universitat Oberta de
Catalunya

Preu màxim
(Sense IVA)

IVA
(21%)

Preu màxim
(IVA inclòs)

Preu anual de la Plataforma

4.000 €

840 €

4.840 €

Preu anual de les bases de dades
internacional

4.500 €

945 €

5.445 €

Preu anual de les bases de dades
Espanya

1.400 €/any

294 €

1.694 €

60 €/hora

12,60 €/hora

72,60 €/hora

Preu/hora per desenvolupament de
serveis “ad hoc”

II.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han participat en el present procediment.
III.- ORDENAR la PUBLICACIÓ de la present resolució al Perfil del Contractant d’aquesta entitat.

Barcelona, 21 de febrer de 2020.
Signa,

Antoni Cahner Monzó
Director General de la Fundació i
Gerent de la Universitat Oberta de Catalunya

Contra aquesta resolució podrà interposar-se recurs especial en matèria de contractació regulat
a l’article 44 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
El termini per a interposar el recurs especial en matèria de contractació serà de 15 dies hàbils, a
comptar d’acord amb allò establert en l’article 153 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic.
Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició del recurs contenciós administratiu
conforme a allò que disposa a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
contenciosa administrativa.

