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INFORME DE JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ D’INSERCIONS D’ANUNCIS
OFICIALS A PREMSA
Exp: 2017/2050
Núm. Referència anunci PO: 1408
El Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i d’altres Publicacions Oficials
com a servei amb la competència (base 40.2 bases d’execució del pressupost) per
gestionar els anuncis oficials de caràcter administratiu que la Diputació de Barcelona i
els seus organismes autònoms hagin de publicar en mitjans de comunicació escrita,
necessita contractar la publicació de l’anunci:
“Incoació de l’expropiació del Projecte constructiu T.M “Itinerari de vianants a la carretera
BV-2002 des del camí dels cavallers fins a la rotonda d’accés a l’estació de FFGC. TM
Santa Coloma de Cervelló”.

en en un diari de premsa general, per un import màxim de 6.050 euros, IVA inclòs
(5.000 euros + IVA).
El 12 de març de 2018 es va aprovar el decret d’adjudicació del procediment obert
amb pluralitat de criteris de l’Acord marc de serveis de gestió per a la inserció de
publicitat institucional de la Diputació de Barcelona en els mitjans de comunicació i
d’altres serveis de publicitat i comunicació, dividit en dos lots.
En data 14 d’octubre de 2021 s’ha procedit, a través del portal e-Licita de la Plataforma
electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, a demanar oferta a
les empreses seleccionades dins el Lot 1 (multimèdia): Proximia Havas, SL i
Dataplanning España, SL. El contracte formalitzat amb l’empresa Carat España, SAU
ha esdevingut resolt deixant de formar part del Lot 1 i l’empresa Havas Media Group
Spain, SAU renuncia temporalment a presentar ofertes per motius de reorganització
interna.
La data màxima per presentar les seves ofertes ha estat el dia 18 d’octubre a les
12:00h. Dataplanning España, SL i Proximia Havas, SL han presentat oferta dins de
termini.
L’aspecte objecte de negociació recollit en el Quadre de
Característiques Tècniques aprovat a l’efecte és el següent:
JUSTIFICACIÓ DE LA
PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ

-

Preu total ofert fins a 100 punts

S’assignaran 0 punts a les ofertes iguals al preu de licitació i
la màxima puntuació a l’oferta més baixa, puntuant-se la resta
d’ofertes en funció de les baixes i de manera proporcional.
S’han valorat les ofertes que han presentat totes les
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empreses seleccionades dins l’acord marc, tenint en compte
que el preu és l’únic aspecte de negociació, i el resultat de la
valoració ha estat el següent:

1- Data Planning España, SL
Import ofert al diari el Punt Avui: 1.653,00 euros, IVA exclòs.
Import ofert al diari Ara: 2.016,00 euros, IVA exclòs.
Import ofert al diari El Periódico: 1.475,30 euros, IVA exclòs.
2- Proximia Havas, SL
Import ofert al diari el Punt Avui: 2.327,25 euros, IVA exclòs.
Import ofert al diari Ara: 2.318,40 euros, IVA exclòs.
Import ofert al diari El Periódico: 2.025,00 euros, IVA exclòs

Es considera que l’oferta d’import 1.475,30 euros, amb l’IVA
exclòs (presentada per Data Planning España, SL), per a la
publicació de l’anunci en el diari El Periódico amb referència
PO_1408 és la més econòmica i recull tots els requisits
demanats.

CARACTERÍSTIQUES
TÈCNIQUES

Publicació en el diari El Periódico

TERMINI D’EXECUCIÓ

19 d’octubre de 2021

RESPONSABLE DEL
CONTRACTE

Laura Olmos Sancho

Un cop realitzada la valoració, la sotasignant proposa l’adjudicació de la contractació
de la inserció de l’anunci al diari El Periódico, amb referència PO_1408 a l’empresa
Data Planning España, SL amb CIF B62688494, per un import de 1.785,11 euros, IVA
inclòs, d’acord amb la seva oferta.

Barcelona, 18 d’octubre de 2021
Laura Olmos Sancho
Cap de la Secció de Gestió d’Anuncis i Atenció al Client del Servei del Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona i d’altres Publicacions Oficials

