Plaça de la Concòrdia, 7
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Tel. 972 66 03 75
www.calonge.cat

CONTRACTACIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA
Expedient: 2019/172
Assumpte: Servei de manteniment de campanyes a les xarxes socials i manteniment webs

Albert Esteva i Plaja, secretari secretari accidental de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni
(Girona),
CERTIFICO: Que segons consta a l’esborrany de l’acta redactada, la Junta de Govern Local,
reunida en sessió amb caràcter ordinari el dia 16 d'agost de 2019, va acordar:
«IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Expedient 2019/172 expedient de contractació del servei de manteniment de Xarxes Socials i
manteniment de Web, per procediment obert simplificat i tramitació ordinària.

Miquel Bell-lloch i Palet
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FETS
En data 14/01/2019 s’incoà l’expedient de contractació per decret d’alcaldia número 109.
En data 6/06/2019 la Junta de Govern Local reunida en sessió ordinària, acordà aprovar, d’una
banda, l’expedient de contractació del servei esmentat mitjançant sistema de contractació obert
simplificat i procediment ordinari, així com aprovar el PCAC i PPT, publicar anunci licitació i
designar responsable d’aquest expedient.
En data 11/06/2019, s’anuncià la licitació a la plataforma de contractació, perfil contractant. Durant
el termini de presentació d’ofertes s’han presentat a la licitació dos licitadors.
En data 08/07/2019 es reuní la mesa de contractació, en sessió núm. 1, la qual va revisar la
documentació administrativa continguda en el sobre únic dels licitadors i va determinar l’admissió
d’aquests, segons l’acta de la sessió que consta en aquest expedient. Pel que fa a l’apartat de la
oferta econòmica, és dona trasllat de la seva part suficient que diu:
“ .../...
a) Oferta econòmica
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No es personen assistents a l’acte d’obertura de les ofertes econòmiques.
La Secretària, per indicació del President, procedeix a l’obertura de les ofertes econòmiques
contingudes en els respectius sobres únics amb el següent resultat:
LOT 1: GESTIÓ FACEBOOK ACTIVA, FACEBOOK VIVER I INSTAGRAM VIVER
+ CREACIÓ BASE DE DADES WEB
REBAIXA EN EL PREU
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6TEMS COMUNICACIÓ INTERACTIVA, S.L.

70 punts
9.490 € + 1.992,90 € (IVA) = 11.482,90
€
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UMBRELLA DIGITAL PARTNER, S.L.

5.100 € + 1.071 € (IVA) = 6.171 €

Nº ANUNCIS A LES XARXES SOCIALS
ADDICIONALS
30 punts
6TEMS COMUNICACIÓ INTERACTIVA, S.L. 10 anuncis addicionals
UMBRELLA DIGITAL PARTNER, S.L.
10 anuncis addicionals

LOT 2: MANTENIMENT DE WEB ACTIVA I WEB CULTURA

per

aplicar

per

aplicar

Un cop aplicats els criteris de valoració de les ofertes previstos a la clàusula 12 del Plec de
clàusules econòmiques i administratives que regeix la licitació, els licitadors obtenen les següents
puntuacions:
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LOT 1: GESTIÓ FACEBOOK ACTIVA, FACEBOOK VIVER I INSTAGRAM
VIVER
+ CREACIÓ BASE DE DADES WEB
REBAIXA EN EL PREU
6TEMS COMUNICACIÓ INTERACTIVA, S.L.
UMBRELLA DIGITAL PARTNER, S.L.

70 punts
25,46
punts
70 punts

Nº ANUNCIS A LES XARXES SOCIALS ADDICIONALS
6TEMS COMUNICACIÓ INTERACTIVA, S.L.
UMBRELLA DIGITAL PARTNER, S.L.

30 punts
30 punts
30 punts

LOT 2: MANTENIMENT DE WEB ACTIVA I WEB CULTURA
REBAIXA EN EL PREU
6TEMS COMUNICACIÓ INTERACTIVA, S.L.

70 punts
70 punts
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70 punts
24,95 € + 5,24 € (IVA) = 30,19 € / h
23,18 € + 4,87 € (IVA) = 28,05 € / h

MILLORA EN HORES DEL TEMPS PER
APLICAR ACTUALITZACIONS
30 punts
24 hores addicionals
6TEMS COMUNICACIÓ INTERACTIVA, S.L. actualitzacions
10 hores addicionals
UMBRELLA DIGITAL PARTNER, S.L.
actualitzacions
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REBAIXA EN EL PREU
6TEMS COMUNICACIÓ INTERACTIVA, S.L.
UMBRELLA DIGITAL PARTNER, S.L.
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51,83
punts

UMBRELLA DIGITAL PARTNER, S.L.
MILLORA
EN
HORES
DEL
TEMPS
ACTUALITZACIONS
6TEMS COMUNICACIÓ INTERACTIVA, S.L.
UMBRELLA DIGITAL PARTNER, S.L.

PER

APLICAR
30 punts
30 punts
12,5 punts

1. Anàlisi de la possible temeritat
Efectuat el càlcul per apreciar si les ofertes presenten valors anormals o desproporcionats,
conforme el que determina la clàusula 10.4 del PCAP, se n’obté el següent resultat.
En relació al Lot 1 no hi ha cap oferta que d’acord amb el sistema de càlcul fixat, presenti valors
anormals o desproporcionats.
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En relació al Lot 2, l’oferta presentada per la mercantil 6TEMS COMUNICACIÓ INTERACTIVA,
S.L., després d’efectuar el càlcul d’acord amb el sistema fixat, es considera una oferta
anormalment baixa.
D’acord amb el previst a la clàusula 10.4 del PCAP, es procedirà a requerir a l’empresa 6TEMS
COMUNICACIÓ INTERACTIVA, S.L., les justificacions sobre la viabilitat de l’oferta, la qual
disposarà d’un termini de 5 dies hàbils per presentar la informació i els documents que siguin
pertinents a aquests efectes.
Proposta d’acord
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D’acord amb l’anterior, la mesa proposa a la Junta de Govern Local:
Primer.- CLASSIFICAR els licitadors per a la contractació de servei de manteniment de
campanyes a les xarxes socials i manteniment webs de la següent forma:
Lot 1: Gestió de Facebk activa, Facebook VIVER INSTRAGRAM VIVER + CREACIÓ BASE DE
DADES WEB.
1. UMBRELLA DIGITAL PARTNER, S.L.
2. 6TEMS COMUNICACIÓ INTERACTIVA, S.L.

1. 6TEMS COMUNICACIÓ INTERACTIVA, S.L.
2. UMBRELLA DIGITAL PARTNER, S.L.
Segon.- ORDENAR la revisió de la documentació administrativa presentada pel primer classificat
pel Lot 1, previ requeriment d’aquesta i, en cas que aquesta sigui correcte, s’elevarà a l’òrgan de
contractació la proposta d’adjudicació del Lot 1.
Tercer.- REQUERIR a l’empresa 6TEMS COMUNICACIÓ INTERACTIVA, S.L., atès que la seva
oferta del Lot 2 s’ha considerat anormalment baixa, la justificació sobre la viabilitat de l’oferta, la
qual disposarà d’un termini de 5 dies hàbils per presentar la informació i els documents que siguin
pertinents a aquests efectes. .../...”
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Lot 2: Manteniment de WEB ACTIVITAT I WEB CULTURA
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En data 19/07/2019 es requereix, per registre de sortida 7214, a l’empresa UMBRELLA DIGITAL
PARTNER, S.L., la presentació de la documentació prevista en el plec de condicions de la
contractació del servei de referència.
En data 19/07/2019 es requereix per registre de sortida 7216 és requereix a l’empresa 6TEMS
COMUNICACIÓ INTERACTIVA SL, per tal que en el termini de cinc dies hàbils justifiqui la oferta i
la desglossi raonadament i detalli el baix nivell dels preus o dels costos o qualsevol altre
paràmetre sobre la base de la qual s’hagi definit la temeritat de l’objecte. d’acord amb el previst a
la clàusula 10.4 del PCAP i l’article 149 LCSP. La notificació va ser acceptada per l’empresa
destinatària el mateix dia de l’enviament, transcorregut el termini concedit no ha presentat la
documentació requerida.
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En data 6/08/2019 la Mesa de contractació és reuneix, en sessió número 2, per tal de donar
compte de la falta de justificació de la temeritat del Lot 2 i acordar l’exclusió de l’empresa 6 TEMS
COMUNICACIÓ INTERACTIVA SL i proposar l’adjudicació del lot 2 a l’empresa Umbrella Digital
Partner; la qual cosa es va acordar i tot seguit és transcriu, la part suficient de l’acta esmentada
que diu:
“ Proposta d’acord
D’acord amb l’anterior, la mesa proposa a la Junta de Govern Local:
Primer.- EXCLOURE el licitador 6TEMS COMUNICACIÓ INTERACTIVA SL per no haver rebut la
informació justificativa sol·licitada.
Segon.- ORDENAR la revisió de la documentació administrativa presentada pel segon classificat,
UMBRELLA DIGITAL PARTNER SL previ requeriment d’aquesta i, en cas que aquesta sigui
correcte, s’elevarà a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació a aquesta empresa del Lot
2. “
Atès que l’empresa UMBRELLA DIGITAL PARTNER, S.L., amb CIF B55254130 ha presentat la
documentació requerida, en data 1/08/2019 registre d’entrada núm. 12112 i en data 8/08/2019
registre d’entrada 12443, per tal de poder adjudicar los hi aquesta contractació.
En data 7/08/2019, l’interventor municipal emet informe de fiscalització limitada de requisits bàsics
de conformitat de l’expedient esmentat en referència al LOT 1.

FONAMENTS DE DRET
Atès que a l’expedient consten acreditades les circumstàncies previstes en l’article 148 i 149 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic, per procedir a l’adjudicació de la
contractació de referència.
En ús de les competències delegades a la Junta de Govern Local per Decret de l’alcaldia
núm.2019/3174 de data 12 de juliol de 2019, s’acorda per unanimitat:
ACORDS
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En data /08/2019, l’interventor municipal emet informe de fiscalització limitada de requisits bàsics
de conformitat de l’expedient esmentat en referència al LOT 2.
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PRIMER.- APROVAR L’ORDRE DE CLASSIFICACIÓ de les empreses licitadores, de conformitat
amb la proposta de la Mesa de contractació celebrada en data 8/07/2019, d’acord amb el següent
ordre:
Lot 1: Gestió de Facebook activa, Facebook VIVER INSTRAGRAM VIVER + CREACIÓ BASE DE
DADES WEB.
1. UMBRELLA DIGITAL PARTNER, S.L. B55254130
2. 6TEMS COMUNICACIÓ INTERACTIVA, S.L. B17738956
Lot 2: Manteniment de WEB ACTIVA I WEB CULTURA
1. 6TEMS COMUNICACIÓ INTERACTIVA, S.L. B17738956
2. UMBRELLA DIGITAL PARTNER, S.L. B55254130
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SEGON.- Excloure a l’empresa 6TEMS COMUNICACIÓ INTERACTIVA, S.L. B17738956, pels
motius acordats en la Mesa de contractació, sessió 2, de data 6/08/2019, no haver justificat la
baixa temerària en temps i forma i adjudicar al segon classificat UMBRELLA DIGITAL PARTNER
SL el Lot 2 del contracte esmentat.
TERCER.- ADJUDICAR, de conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació celebrada
en data 8/07/2019, la contractació relativa a Lot 1 i la relativa al Lot 2 de conformitat a la proposta
de la Mesa de contractació del 6/08/2019, ambdós lots formen l'expedient de contractació del
servei de manteniment de Xarxes Socials i manteniment de Web, per procediment obert simplificat
i tramitació ordinària a favor de l’empresa UMBRELLA DIGITAL PARTNER SL amb CIF
B55254130, al qual li resulten d’aplicació les condicions previstes en el PCAP i PPT, així com les
que s’indiquen a continuació resultat de l’oferta de l’adjudicatari:
1. Preu:
Lot 1: El preu pel qual s’adjudica el lot 1 del contracte és de 5.100€ + 1.071€ IVA = 6.171€ per
dues anualitats.
Lot 2: El preu unitari pel qual s’adjudica el lot 2 del contracte és de 23’18€ més 5’42€ en concepte
d’IVA, sense poder superar el PBL de 6.000 € + 1.260 € (IVA)
2. Millores:

3. Durada
La durada d’aquest contracte és de dos anualitats, a comptar de l’endemà de la signatura del
contracte, sense necessitat de formalitzar acta d’inici. És preveu la possibilitat de prorrogar dos
anualitats més.
QUART.- COMUNICAR a l’adjudicatari que haurà de formalitzar el contracte administratiu
corresponent, d’acord amb el què estableix la clàusula 12 del PCAP d’aquest contracte. En el
termini màxim, en els quinze dies hàbils posteriors a la notificació del present acord i que serà
obligatòria la signatura electrònica del contracte.
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Lot 1: 10 anuncis addicionals a les xarxes socials
Lot 2: 10 hores addicionals per aplicar actualitzacions
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CINQUÈ.- RETENIR DEL PREU L’IMPORT NECESSARI PER A CONSTITUIR LA GARANTIA,
d’acord amb la petició de l’adjudicatari i conforme preveu l’apartat K del plec regulador, fins a la
quantitat de 600€ pel Lot 1 i de fins a 300€ pel Lot 2.
SISÈ.- FACULTAR al Senyor Alcalde - President per signar qualsevol document que sigui
necessari en relació amb aquest acord.
SETÈ.- NOTIFICAR el present acord als interessats i comunicar-ho a la Unitat Local (Promoció
Econòmica) i a la Unitat de Gestió Pressupostària.
VUITÉ.- PUBLICAR els documents que corresponguin d’acord amb la normativa vigent en matèria
de contractació al perfil del contractant de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.»
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat amb el vistiplau de l’alcalde, segons l’acta de la
sessió, referida a l’encapçalament pendent d’aprovació, i a reserves d’allò que disposa l’art. 206
del R.O.F.

Signatura 2 de 2

Miquel Bell-lloch i Palet
Albert Esteva i Plaja

El secretari

Vist i plau
L’alcalde
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Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura electrònica.

L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento
se puede comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web
Codi Segur de Validació

8a2263e297c04306933e71bb88a8783e001

Url de validació

https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

