INFORME PER VALORAR LES OFERTES SUBJECTES A CRITERIS
AUTOMÀTICS PRESENTADES AL CONTRACTE RELATIU A LA CREACIÓ I
PRESENTACIÓ D’UN CONCEPTE CREATIU, LA IMATGE GRÀFICA I
AUDIOVISUAL I LA PRODUCCIÓ D’AQUESTA PROPOSTA CREATIVA QUE
PODRIA TENIR CARÀCTER D’INSTAL·LACIÓ INTERACTIVA ITINERANT, AMB
MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE.

El plec regulador de la licitació i execució del contracte creació i presentació d’un
concepte creatiu, la imatge gràfica i audiovisual i la producció d’aquesta proposta
creativa que podria tenir caràcter d’instal·lació interactiva itinerant, amb mesures de
contractació pública sostenible estableix a la seva clàusula 10.2 relativa als criteris de
valoració de la Mesa de contractació, els elements que han de permetre la quantificació
de la valoració de les oferts presentades, sent aquesta la finalitat del present informe.

En data 10 de novembre de 2021 s’han obert en acte públic els sobres corresponents
als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica de les empreses següents:

a) UTE formada per les empreses Prodigioso Volcán / Imandra
b) UTE formada per les empreses The Others / la Fábrica de los Sombreros
c) UTE formada per les empreses Domestic Data Streamer / Folch
Segons la lectura efectuada per la Mesa han ofert, respecte del preu del contracte, el
els següents valors respectivament, tot tenint en compte que el tipus de la contractació,
sense impostos, és de 295.183,82 euros (dos-cents noranta-cinc mil cent vuitanta-tres
euros amb vuitanta-dos cèntims d’euro):

a) UTE Prodigioso Volcán / Imandra
b) UTE The Others / la Fábrica de los Sombreros
c) UTE Domestic Data Streamer / Folch

288.000,00 €
233.409,87 €
245.000,00 €

En primer lloc s’avaluarà si alguna de les ofertes està incursa en baixa temerària. La
regulació que preveu el plec és la següent:
Clàusula 10:
Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes presumptament
anormals o desproporcionades:

Es defineix un límit d’un diferencial de 10 punts percentuals per sobra de la mitjana de
les ofertes o, en el cas d’un únic licitador, de 20 punts percentuals respecte de cadascun
dels preus unitaris.
Tal com s’ha indicat al llarg del present informe, els licitadors han ofert, respecte del
preu del contracte, els següents valors respectivament, tot recordant que el tipus de la
contractació, sense impostos, és de 295.183,82 euros (dos-cents noranta-cinc mil cent
vuitanta-tres euros amb vuitanta-dos cèntims d’euro):
288.000,00 €
233.409,87 €
245.000,00 €

a) UTE Prodigioso Volcán / Imandra
b) UTE The Others / la Fábrica de los Sombreros
c) UTE Domestic Data Streamer / Folch

En el càlcul de la mitjana de les ofertes, el valor de referencia seria un valor que es troba
a la meitat dels altres valors, és a dir, que en ordenar els nombres de menor a major,
aquest es troba justament al mig entre els que estan per dalt.
Per tant la mediana de les ofertes d’aquesta licitació seria:
245.000 €
Establint el càlcul previst a la clàusula del plec que regula les baixes temeràries, el llindar
a partir del qual l’oferta entrarà en baixa és el següent:
245.000 € - (245.000*10%) = 220.500 €
Per tant es comprova que cap oferta es troba incursa en temeritat.
En segon lloc es procedirà a la determinació de la puntuació que els hi correspon per
aquest concepte. Atès el que s’ha indicat, i segons el plec regulador, la fórmula per a la
puntuació de les ofertes basades en el preu es correspon amb els següents paràmetres:
Puntuació màxima.

30 punts.

Pressupost net de licitació: de 295.183,82 €
Fórmula a emprar:
Pressupost net de licitació – oferta
---------------------------------------------------------

x 30 = puntuació o criteri automàtic

Pressupost net de licitació – oferta més econòmica.

Atesa l’execució d’aquesta fórmula, s’atorguen les següents puntuacions, tot i tenint en
compte que en haver-se generat decimals, aquests s’arrodoneixen fins a la centèsima.

a) UTE Prodigioso Volcán / Imandra
b) UTE The Others / la Fábrica de los Sombreros
c) UTE Domestic Data Streamer / Folch

3,49 punts
30,00 punts
24,38 punts

A més les ofertes incorporen per a la seva valorització un segon criteri exigit al plec, que
consisteix en la determinació de l’experiència professional del coordinador i en projectes
culturals i del director creatiu sènior, segons els següents paràmetres:

Coordinador
projectes
culturals
a

Per una experiència professional com a coordinador/a
especialista en projectes culturals, comunicació i disseny
superior a 10 anys

5 punts

b

Per una experiència professional com a coordinador/a especialista
en projectes culturals, comunicació i disseny entre 5 i 1 dia a 10
anys

3 punts

c

Per una experiència professional com a coordinador/a especialista
en projectes culturals, comunicació i disseny entre 3 i 5 anys

1,5 punts

d

Per una experiència professional inferior a 3 anys

0 punts

a

Per una experiència professional com a coordinador/a
especialista en projectes culturals, comunicació i disseny
superior a 10 anys

5 punts

b

Per una experiència professional com a coordinador/a especialista
en projectes culturals, comunicació i disseny entre 5 i 1 dia a 10
anys

3 punts

c

Per una experiència professional com a coordinador/a especialista
en projectes culturals, comunicació i disseny entre 3 i 5 anys

1,5 punts

d

Per una experiència professional inferior a 3 anys

0 punts

Director
creatiu
sènior

A la vista de la documentació aportada, la puntuació que s’atorga a les ofertes és la
següent:
Coordinador
projectes
culturals

a) UTE Prodigioso Volcán / Imandra
b) UTE The Others / la Fábrica de los Sombreros
c) UTE Domestic Data Streamer / Folch

1,5 punts
5 punts
3 punts

S’atorga 1,5 punts a l’oferta presentada per la UTE Prodigioso Volcán / Imandra, atès
que de la documentació aportada només se’n desprèn que de la dilatada trajectòria del
director de projectes proposat, només durant el període comprès entre els anys 2018 a
l’actualitat ha exercit unes funcions homologables a les demanades al plec.

S’atorguen 5 punts a la proposta de la UTE The Others / La Fábrica de los Sombreros,
perquè de la documentació aportada es dedueix que compleix el termini indicat en el
plec exercint unes funcions homologables a les demandes en el plec.

S’atorguen 3 punts a la proposta de la UTE Domestic Data Streamer / Folch perquè de
la documentació aportada se’n desprèn que el coordinador proposat ha exercit les
funcions demanades al plec durant 8 anys.

Director
creatiu
sènior

a) UTE Prodigioso Volcán / Imandra
b) UTE The Others / la Fábrica de los Sombreros
c) UTE Domestic Data Streamer / Folch

5 punts
5 punts
5 punts

S’atorga la màxima puntuació a totes tres ofertes atès que de la documentació aportada
se’n desprèn el fet que disposen d’un director creatiu amb una exercici d’aquestes
funcions amb més de 10 anys d’experiència

Finalment el plec del contracte estableix com a darrer criteri d’adjudicació avaluable
automàticament el següent:

Es valorarà el compromís adquirit pel licitador a la disposició de procedir a la
contractació amb empreses que fomentin el disseny i creativitat local i de proximitat de
la ciutat, ja sigui pròpia o concertada amb mitjans d’altres empreses ....... 5 punts

Atesos els documents presentats pels licitadors respecte del compliment d’aquest
clàusula, es puntua de la següent forma:
a) UTE Prodigioso Volcán / Imandra
b) UTE The Others / la Fábrica de los Sombreros
c) UTE Domestic Data Streamer / Folch

0 punts
5 punts
5 punts

No es puntua l’oferta de la UTE prodigioso Volcan /Imandra perquè de la documentació
facilitada no es desprèn l’existència de documentació acreditativa de la voluntat de la
UTE de subscriure aquest compromís amb empreses locals. En canvi les altres dues
ofertes si que ho manifesten expressament, arribant a determinar l’empresa amb la que
col·laborarien

Finalment s’indica que la suma total obtinguda pels licitadors en la totalitat dels apartats
anteriors, és a dir dels criteris subjectes a valoració automàtica és:

a) UTE Prodigioso Volcán / Imandra
b) UTE The Others / la Fábrica de los Sombreros
c) UTE Domestic Data Streamer / Folch

9,99 punts
45,00 punts
37,38 punts

En conclusió, la puntuació final de les ofertes, un cop afegides a la suma anterior dels
criteris subjectes a valoració automàtica els valors obtinguts de l’informe dels criteris
subjectes a judici de valor lliurat pel Comitè d’experts/tes, seria la següent:

UTE
UTE THE
DOMESTIC
PRODIGIOSO OTHERS & LA
DATA
VOLCAN
FABRICA DE STREAMERS IMANDRA
SOMBREROS
FOLCH

contracte
instal.lacio
itinerant

total màxima
puntuació 100
punts

PUNTUACIO
TOTAL

51,99

78,00

85,38

1

criteris
subjectius

fins 55 punts

42,00

33,00

48,00

2

criteris
objectius

fins 45 punts

9,99

45,00

37,38

Sent el resultat final, per ordre de puntuació:
1. UTE Domestic Data Streamer / Folch
2. UTE The Others / la Fábrica de los Sombreros
3. UTE Prodigioso Volcán / Imandra
Barcelona, 11 de novembre de 2021

El tècnic de la Direcció

El Director de Promoció de Ciutat

Manuel Parejo

Xavier Rubert

85,38 punts
78,00 punts
51,99 punts

TOTALS
UTE THE
OTHERS &
UTE
LA FABRICA DOMESTIC
PRODIGIOS
DE
DATA
O VOLCAN SOMBRERO STREAMER
IMANDRA
S
S -FOLCH
total
màxima
puntuació
45 punts

Preu

fins 30
punts
fins 30
punts

PUNTUACIO
TOTAL

9,99

45,00

37,38

fins 30
punts

3,49

30,00

24,38

3,49

30,00

24,38

6,5

10

8

1,5

5

3

fins 10
punts
Coordi na dor es peci a l i s ta en
fins 5 punts
projectes cul tura l s

a

Per una experiència professional com a
coordinador/a especialista en projectes
culturals, comunicació i disseny superior a
10 anys

5 punts

b

Per una experi ènci a profes s i ona l com a
coordi na dor/a es peci a l i s ta en projectes
cul tura l s , comuni ca ci ó i di s s eny entre 5 i 1
di a a 10 a nys

3 punts

c

d

Di rector crea ti u s èni or

1,5 punts

3

1,5

0 punts

fins 5 punts

5

5

5

5

5

5

5 punts

0

5

5

5 punts

0

5

5

0

5

5

a

b

c

d

compromís a dqui ri t de
procedi r a l a contra cta ci ó
a mb empres es que
fomenti n el di s s eny i
crea ti vi ta t l oca l i de
proxi mi ta t de l a ci uta t.

Per una experi ènci a profes s i ona l com a
coordi na dor/a es peci a l i s ta en projectes
cul tura l s , comuni ca ci ó i di s s eny entre 3 i 5
a nys
Per una experi ènci a profes s i ona l i nferi or a 3
a nys

5

a

Per una experiència professional com a
coordinador/a especialista en projectes
culturals, comunicació i disseny superior a
10 anys

Per una experi ènci a profes s i ona l com a
coordi na dor/a es peci a l i s ta en projectes
cul tura l s , comuni ca ci ó i di s s eny entre 5 i 1
di a a 10 a nys
Per una experi ènci a profes s i ona l com a
coordi na dor/a es peci a l i s ta en projectes
cul tura l s , comuni ca ci ó i di s s eny entre 3 i 5
a nys
Per una experi ènci a profes s i ona l i nferi or a 3
a nys

compromís a dqui ri t de procedi r a l a
contra cta ci ó a mb empres es que fomenti n el
di s s eny i crea ti vi ta t l oca l i de proxi mi ta t de
l a ci uta t.

5 punts

3 punts

1,5 punts

0 punts

5 punts

