INFORME EN QUÈ ES JUSTIFIQUEN ELS ASPECTES ESTABLERTS
ALS ARTICLES 28, 100, 101 i 116.4 DE LA LLEI 9/2017 DE
CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC EN RELACIÓ AMB EL
CONTRACTE DE SERVEIS:
- SERVEIS DE BRANDING, GRAFISME I GESTIÓ DE MARCA EN
ENTORNS DIGITALS I XARXES SOCIALS -

EXPEDIENT: 76 – 2020

De conformitat amb allò previst als articles 28, 100, 101 i 116.4, de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), a l’expedient de contractació
s’han de justificar els aspectes que es detallen en els referits preceptes de la norma abans
esmentada. A tal efecte, el present informe té per finalitat donar compliment a allò establert als
esmentats articles i s’emet, per tant, per tal de justificar els aspectes que s’estableixen a
continuació en relació amb el contracte de serveis de SERVEI DE BRANDING, GRAFISME I GESTIÓ
DE MARCA EN ENTORNS DIGITALS I XARXES SOCIALS

1. Objecte
L’objecte del contracte és el servei de branding, grafisme i gestió de marca en entorns digitals i
xarxes socials per a la Fundació Ticsalut.

2. Necessitats a satisfer, idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte
La Fundació, com a organisme adscrit a la Generalitat de Catalunya que treballa per impulsar el
desenvolupament i la utilització de les TIC, fomenta el treball en xarxa en els àmbits de la salut i
el benestar social i fa d’observatori de noves tendències, innovació i d’iniciatives emergents, tot
oferint serveis de normalització i homologació de productes.
La implantació de les TIC en el nostre sector ja és imparable i es visualitza com un dels elements
més transformadors i integradors de la salut i el benestar social del futur. El fet que la salut a
Catalunya inclogui el 100% de la ciutadania dins d’un marc de cobertura universal i pública conjuntament amb la implicació d’una gran diversitat d’agents, organitzacions proveïdores i
indústries subsidiàries- posa els sectors sanitaris i de benestar social en una excel·lent situació
per actuar com a innovadors i dinamitzadors econòmics en el sector de les noves tecnologies.
El repte dels pròxims anys és treballar conjuntament pel desenvolupament de polítiques
integradores i continuistes amb els nostres sectors. Com a activitats de comunicació, la Fundació
actua com a cruïlla de camins entre els diferents professionals i el coneixement que genera el
sector. Aquest és un actiu de valor intangible que la Fundació detecta, capta i ordena mitjançant
entrevistes amb els diferents protagonistes de l’atenció centrada en la persona.
La recerca, reflexió, opinió i coneixement generats des de la Fundació i el seu entorn, a partir de
reunions, projectes i assistència a jornades de treball, sovint queden reflectits en peces
comunicatives com articles, informes, continguts, materials gràfics i audiovisuals o
presentacions en profunditat, entre d'altres. La Fundació treballa en tres idiomes (català,
castellà i anglès) motiu pel qual es sol·liciten els assets o layouts de cada servei o producte.
La Fundació té la necessitat de revisar la seva marca, alinear-la amb el sistema al qual pertany i
desenvolupar activitats estratègiques orientades a millorar el seu posicionament, guanyar
visibilitat i construir reputació corporativa.
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Tenint en compte que la Fundació no compta amb mitjans personals ni materials suficients per
a dur a terme aquest servei, i amb l’objectiu d’unificar i optimitzar la gestió d’aquests serveis i
d’aconseguir un producte de qualitat, esdevé necessària la seva contractació d’empreses o
persones especialitzades en aquesta matèria.
La naturalesa, contingut i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el
contracte projectat es detallen i concreten als Plecs de Prescripcions tècniques (“PPT”).

3. Lots
D’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, atesa la naturalesa del contracte es considera escaient
dividir l’objecte del contracte en els següents lots:
-

Lot 1: brànding i grafisme

-

Lot 2: gestió de marca en entorns digitals i xarxes socials

Es considera procedent agrupar els serveis de brànding i grafisme en un únic lot atès que el
branding és una tasca de teorització de conceptes i el grafisme consisteix en aplicar dita teoria
a les diferents peces comunicatives (articles, informes, continguts, materials gràfics i
audiovisuals, etc.). En conseqüència, tècnicament resulta adient que aquell qui redissenya i
planifica una identitat corporativa sigui l’encarregat d’executar-la i plasmar-la en els treballs
concrets.
No obstant, sí que és viable la definició d’un lot diferenciat corresponent a gestió de marca en
entorns digitals i xarxes socials (Lot 2), ja que aquest lot fa referència a tasques puntuals i, des
d’un punt de vista tècnic, no existeix inconvenient en què les mateixes es realitzin de forma
independent a les del Lot 1.

4. Pressupost de licitació:
S’entén per pressupost base de licitació el límit màxim de despesa que, en virtut del contracte
pot comprometre l’òrgan de contractació.
Lot 1: brànding i grafisme
De conformitat amb l’article 101 de la LCSPS, el pressupost base de licitació del Lot 1 és de
36.300,00 € (IVA inclòs).
D’acord amb la previsió de la disposició addicional 33ª LCSP, la quantia del pressupost base de
licitació es considera estimativa i té el caràcter de pressupost màxim i limitatiu d'aquest
contracte condicionat a la quantitat de serveis que efectivament realitzi l’empresa contractista
en funció dels serveis requerits, aplicant el corresponent preu unitari.
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La Fundació no resta obligada a exhaurir el pressupost base de licitació en atenció a què el preu
final es determina en funció de les necessitats de la Fundació i aplicant el preu unitari
corresponent.
A aquest respecte, el preu unitari màxim d’aplicació al Lot 1 és de 47,00 €/hora, IVA exclòs.
El pressupost base de licitació s’ha calculat emprant el mètode indirecte, estimant un preu
unitari hora pel desenvolupament del servei i l’estimació de costos associats que es derivarien
en base a ratis sectorials, d’acord amb allò exposat a l’informe justificatiu del pressupost de
licitació i valor estimat del contracte de data 23 de setembre de 2020.
Aquest pressupost màxim s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats
de l’execució de l'objecte del contracte. En concret, el desglossament del pressupost base de
licitació és el següent:
Concepte
Costos Directes1
- Despesa de Personal i materials
Costos Indirectes2
- Despeses generals d’estructura
- Benefici industrial
- TOTAL DE COSTOS (directes +
indirectes). Pressupost net.
IVA

Import (€)

Pressupost base de licitació (IVA inclòs)

36.300,00

20.502,00
5.022,00
4.476,00
30.000,00
6.300,00

Aquest desglossament és en tot cas estimatori i no vinculant per l’òrgan de contractació.
D’acord amb els plecs de la licitació, l’adjudicatari ha de retribuir de forma igualitària a homes i
dones d’equivalent perfil professional.
Dins del preu s’entendrà inclosa qualsevol despesa necessària per la seva execució, com són les
generals, beneficis, assegurances, transports i desplaçaments, honoraris del personal al seu
càrrec, de comprovació i encàrrec, taxes, recàrrecs, comissions i tota classe d’impostos que
graven l’activitat contractada.
Lot 2: gestió de marca en entorns digitals i xarxes socials

1

Costos directes: aquells que s'associen amb el producte d'una forma molt clara, sense necessitat de cap tipus de
repartiment. Matèries Primeres, Mà d'Obra Directa
2
Costos indirectes: aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, ni a un centre de cost. Costos
Indirectes de Producció (CIP): Ma d’Obra Indirecta, costos d’aprovisionament o producció. Costos Indirectes Generals
(CIG): els no necessaris per fabricar, com ara comercials, d’administració i financers. Benefici Industrial.
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De conformitat amb l’article 101 de la LCSPS, el pressupost base de licitació del Lot 2 és de
6.050,00 € (IVA inclòs).
D’acord amb la previsió de la disposició addicional 33ª LCSP, la quantia del pressupost base de
licitació es considera estimativa i té el caràcter de pressupost màxim i limitatiu d'aquest
contracte condicionat a la quantitat de serveis que efectivament realitzi l’empresa contractista
en funció dels serveis requerits, aplicant el corresponent preu unitari.
La Fundació no resta obligada a exhaurir el pressupost base de licitació en atenció a què el preu
final es determina en funció de les necessitats de la Fundació i aplicant el preu unitari
corresponent.
A aquest respecte, el preu unitari màxim d’aplicació al Lot 2 és de 60,00 €/hora, IVA exclòs.
Tal i com s’exposa a l’informe justificatiu del pressupost de licitació i valor estimat del contracte
de data 23 de setembre de 2020, el pressupost base de licitació i el preu unitari màxim, tenint
en compte que en el sector publicitari no existeixen unes tarifes pels serveis creatius, s’han
obtingut a partir de preus de mercat i de l’experiència acumulada per la unitat promotora
observant pressupostos de característiques similars a les requerides per a les campanyes objecte
d’aquest contracte.
Aquest pressupost màxim s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats
de l’execució de l'objecte del contracte. En concret, el desglossament del pressupost base de
licitació és el següent:
Concepte
Costos Directes3
- Despesa de Personal i materials
Costos Indirectes4
- Despeses generals d’estructura
- Benefici industrial
- TOTAL DE COSTOS (directes +
indirectes). Pressupost net.
IVA

Import (€)

Pressupost base de licitació (IVA inclòs)

6.050,00

3.417,00
837,00
746,00
5.000,00
1.050,00

Aquest desglossament és en tot cas estimatori i no vinculant per l’òrgan de contractació.
D’acord amb els plecs de la licitació, l’adjudicatari ha de retribuir de forma igualitària a homes i
dones d’equivalent perfil professional.
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Costos directes: aquells que s'associen amb el producte d'una forma molt clara, sense necessitat de cap tipus de
repartiment. Matèries Primeres, Mà d'Obra Directa
4
Costos indirectes: aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, ni a un centre de cost. Costos
Indirectes de Producció (CIP): Ma d’Obra Indirecta, costos d’aprovisionament o producció. Costos Indirectes Generals
(CIG): els no necessaris per fabricar, com ara comercials, d’administració i financers. Benefici Industrial.
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Dins del preu s’entendrà inclosa qualsevol despesa necessària per la seva execució, com són les
generals, beneficis, assegurances, transports i desplaçaments, honoraris del personal al seu
càrrec, de comprovació i encàrrec, taxes, recàrrecs, comissions i tota classe d’impostos que
graven l’activitat contractada.
Desglossament de costos estimats en que es descompon el pressupost base de licitació del total
de lots:

Concepte
Costos Directes5
- Despesa de Personal i materials
Costos Indirectes6
- Despeses generals d’estructura
- Benefici industrial
- TOTAL DE COSTOS (directes +
indirectes). Pressupost net.
IVA
Pressupost base de licitació (IVA inclòs)

Lot 1
Import (€)

Lot 2
Import (€)

Total
Import (€)

20.502,00

3.417,00

23.919,00

5.022,00
4.476,00

837,00
746,00

5.859,00
5.222,00

30.000,00

5.000,00

35.000,00

6.300,00

1.050,00

7.350,00

36.300,00

6.050,00

42.350,00

L’estimació de costos s’ha calculat segons allò descrit a l’informe tècnic de justificació del
pressupost de licitació i valor estimat del contracte de data 23 de setembre de 2020.
Aquest desglossament és en tot cas estimatori i no vinculant per l’òrgan de contractació.

5. Valor estimat del contracte:
S’entén per valor estimat del contracte l’import total del contracte, sense incloure l’Impost del
Valor Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.
De conformitat amb l’article 101 de la LCSP, el desglossament del valor estimat acumulat dels
lots en que es divideix l’objecte del contracte és el següent:
- Pressupost base de licitació (sense IVA): 35.000,00 euros
- Possible pròrroga: No.
- Possibles modificacions: No es preveuen.
- Possibles opcions eventuals: No es preveuen.
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Costos directes: aquells que s'associen amb el producte d'una forma molt clara, sense necessitat de cap tipus de
repartiment. Matèries Primeres, Mà d'Obra Directa
6
Costos indirectes: aquells que no poden ser aplicats directament a un producte, ni a un centre de cost. Costos
Indirectes de Producció (CIP): Ma d’Obra Indirecta, costos d’aprovisionament o producció. Costos Indirectes Generals
(CIG): els no necessaris per fabricar, com ara comercials, d’administració i financers. Benefici Industrial.
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TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 35.000,00 €, sense I.V.A.
El valor estimat del contracte s’ha calculat segons allò descrit a l’informe tècnic de justificació
del pressupost de licitació i valor estimat del contracte de data 23 de setembre de 2020.
Existència de crèdit
Atès que el termini d’execució del contracte comprèn els exercicis pressupostaris 2020 i 2021,
s’autoritza la despesa amb caràcter plurianual, amb la condició suspensiva què existeixi
consignació adequada i suficient en els corresponents pressupostos, d’acord amb el següent
detall:
Exercici
2020
2021
TOTAL

PRESSUPOST
BASE
9.975,00
25.025,00
35.000,00

IVA
2.094,75
5.255,25
7.350,00

TOTAL
PRESSUPOST
12.069,75
30.280,25
42.350,00

6. Durada del contracte:
La vigència del present contracte s’estendrà des de l’endemà de la seva formalització fins que
s’exhaureixi el pressupost de licitació o, com a màxim, fins transcorregut 1 any, sempre que hi
hagi disponibilitat pressupostària.

7. Justificació del procediment utilitzat per l’adjudicació del contracte:
El present contracte s’adjudicarà mitjançant procediment obert simplificat, de conformitat amb
el que s’estableix a l’article 159.1 de la LCSP, atès que es tracta d’un contracte de serveis el valor
estimat del qual no supera els 100.000. Essent necessària la preparació dels plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixen la corresponent licitació.

8. Criteris de solvència:
LOT 1: serveis de brànding i grafisme
Atenent a l’objecte del contracte, i a que el seu valor estimat és de 30.000,00 euros, es proposen
els següents criteris de solvència:
a) Solvència econòmica i financera
-

Criteri: volum anual de negocis del licitador en l’àmbit al que es refereix el contracte.
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Mínim requerit: el volum del millor exercici dins dels tres darrers disponibles (en
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de
presentació d’ofertes) ha de ser d’un import igual o superior a 19.000,00 €.



Forma d’acreditació: declaració responsable del licitador, o bé inscripció en el
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic

Justificació del criteri de solvència econòmica i financera: ateses les característiques i
l’objecte del contracte es considera com l’opció més adequada per garantir que
l’eventual adjudicatària compta amb prou solvència financera per fer front a les
obligacions que adquirirà en el moment de realitzar les tasques que es deriven del
present contracte, d’entre les opcions indicades a l’art. 87.1 LCSP, l’acreditació d’un
volum anual de negocis amb l’import mínim indicat, import que es considera
proporcionat, que garanteix prou la solvència de les licitadores i alhora permet una
àmplia concurrència, facilitant la participació de petites i mitjanes empreses.
b) Solvència tècnica o professional
-

Criteri: Títols acadèmics i professionals dels tècnics encarregats de l’execució del
contracte


Mínim requerit i forma d’acreditació:
 Un (1) dissenyador gràfic sènior, que haurà de disposar de les següents
competències:
1. Titulació oficial en disseny gràfic
a. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar
de la corresponent homologació.
2. Experiència professional en disseny gràfic de, com a mínim, 5
anys.
Forma d’acreditació: el requisit esmentat al punt 1 s’acreditarà a través
de l’aportació de còpia del títol corresponent. El requisit referit a
l’apartat 2 s’acreditarà a través de declaració responsable del licitador
(a la que caldrà adjuntar currículum del dissenyador gràfic sènior), o bé
a través de la informació continguda al respecte al Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre
oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic.

Justificació del criteri de solvència tècnica o professional: en aquest cas s’estableix el
mitjà d’acreditació de la solvència recollit a l’article 90.1.e) de la LCSP (“e) Títulos
académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en
particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato así como de los
técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un
criterio de adjudicación”).
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Es considera el mitjà més adequat d’entre els establerts a l’esmentat precepte ja que
resulta necessari, per a garantir l’adequada execució dels serveis, que el perfil que dugui
a terme dita execució disposi d’uns coneixements i experiència mínims. En aquest sentit,
els requisits mínims establerts es troben clarament vinculats a l’objecte del contracte i
resulten proporcionats, tal i com s’exposa a continuació.
En primer lloc, s’exigeix titulació en disseny gràfic atès que l’objecte del Lot 1 el
conformen, precisament, serveis de disseny gràfic. En segon lloc, s’exigeixen 5 anys
d’experiència mínima, requisit que no resulta excessiu ni limitatiu de la concurrència, ja
que 5 anys s’entenen els mínims per a considerar un perfil com a sènior. En efecte,
resulta necessari un perfil sènior per a garantir l’experiència que es precisa per a
l’execució adequada i solvent del contracte.
Lot 2: gestió de marca en entorns digitals i xarxes socials
Atenent a l’objecte del contracte, i a que el seu valor estimat és de 5.000,00 euros, es proposen
els següents criteris de solvència:
a) Solvència econòmica i financera
-

Criteri: volum anual de negocis del licitador en l’àmbit al que es refereix el contracte.


Mínim requerit: el volum del millor exercici dins dels tres darrers disponibles (en
funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de
presentació d’ofertes) ha de ser d’un import igual o superior a 5.500,00.



Forma d’acreditació: declaració responsable del licitador, o bé inscripció en el
Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic

Justificació del criteri de solvència econòmica i financera: ateses les característiques i
l’objecte del contracte es considera com l’opció més adequada per garantir que
l’eventual adjudicatària compta amb prou solvència financera per fer front a les
obligacions que adquirirà en el moment de realitzar les tasques que es deriven del
present contracte, d’entre les opcions indicades a l’art. 87.1 LCSP, l’acreditació d’un
volum anual de negocis amb l’import mínim indicat, import que es considera
proporcionat, que garanteix prou la solvència de les licitadores i alhora permet una
àmplia concurrència, facilitant la participació de petites i mitjanes empreses.

b) Solvència tècnica o professional
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-

Criteri: Títols acadèmics i professionals dels tècnics encarregats de l’execució del
contracte


Mínim requerit i forma d’acreditació:
 Un (1) gestor de projecte, que haurà de disposar de les següents
competències:
1. Titulació oficial en comunicació, màrketing o periodisme
a. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar
de la corresponent homologació.
2. Experiència professional en comunicació, màrketing o
periodisme de, com a mínim, 5 anys.
Forma d’acreditació: el requisit esmentat al punt 1 s’acreditarà a través
de l’aportació de còpia del títol corresponent. El requisit referit a
l’apartat 2 s’acreditarà a través de declaració responsable del licitador
(a la que caldrà adjuntar currículum del gestor de projecte), o bé a
través de la informació continguda al respecte al Registre Electrònic
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre
oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic.

Justificació del criteri de solvència tècnica o professional: en aquest cas s’estableix el
mitjà d’acreditació de la solvència recollit a l’article 90.1.e) de la LCSP (“e) Títulos
académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en
particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato así como de los
técnicos encargados directamente de la misma, siempre que no se evalúen como un
criterio de adjudicación”).
Es considera el mitjà més adequat d’entre els establerts a l’esmentat precepte ja que
resulta necessari, per a garantir l’adequada execució dels serveis, que el perfil que dugui
a terme dita execució disposi d’uns coneixements i experiència mínims. En aquest sentit,
els requisits mínims establerts es troben clarament vinculats a l’objecte del contracte i
resulten proporcionats, tal i com s’exposa a continuació.
En primer lloc, l’exigència de titulació oficial en, alternativament, comunicació,
màrketing o periodisme obeeix a la transversalitat inherent a les tasques que conformen
al Lot 2. Així mateix, l’establiment de tres opcions diferents afavoreix la concurrència,
sense posar en risc la correcta execució del contracte.
Per altra banda, els 5 anys d’experiència professional en alguna de dites tres branques
que es requereixen no resulten excessius ni limitatius de la concurrència, sinó que es
consideren els mínims per a garantir l’expertesa precisa per a executar el contracte amb
èxit, ja que resulten els mínims per a poder considerar un perfil com a sènior.
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9. Criteris d’adjudicació
De conformitat amb l’article 145 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, es
proposen els següents criteris d’adjudicació.
Es respecta així mateix l’article 159.1.b) de la LCSP, que estableix que, en el procediment obert
simplificat, la ponderació dels criteris avaluables per mitjà de judici de valor no podrà superar
el 25 % del total.
La puntuació màxima de 100 punts es distribuirà de la següent manera:

1) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CORRESPONENTS AL LOT 1 - Brànding i grafisme
a) CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (75 PUNTS)
a.1) Oferta econòmica (0 a 75 punts)
S’atorgaran 75 punts a la licitadora que presenti el preu més baix en relació amb la
prestació de servei continuat i quota fixa. La resta de licitadors obtindran una
puntuació segons la fórmula següent:

El valor de ponderació en aquest cas serà 4, atès que, en el present escenari contractual,
el coneixement del mercat existent per part de l’òrgan de contractació i la seva
expertesa en aquest àmbit, el fan coneixedor de situacions que condueixen a trencar
l’equilibri de la relació qualitat/preu en les ofertes i que, en conseqüència, poden
desvirtuar l’objectiu estratègic de la contractació pública.
Justificació del criteri de valoració: El preu es l’element que defineix el cost de la
prestació, i per tant un dels components bàsics per determinar la millor relació qualitatpreu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del Sector Públic.
La fórmula exposada s’estableix en aplicació de la Directriu 1/2020 d’aplicació de
fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, emesa per la
Direcció General de Contractació Pública.
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b) CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR (25 PUNTS)
b.1) Anàlisi marca gràfica TIC Salut Social actual (fins a 10 punts):
Es valorarà la capacitat de detectar quins són els elements gràfics més rellevants de la
marca gràfica i detectar quins són aquells elements que distingeixen la marca (tant a nivell
web com a xarxes socials). També es valorarà com actuen entre ells per posicionar-la entre
el sector (ús de colors, com s'utilitzen les imatges a la web, les infografies, les imatges a
instagram...).
S’atorgarà la major puntuació a aquella proposta que millor s’ajusti als criteris de valoració
exposats. La resta de propostes es valoraran proporcionalment.
b.2) Punts de millora detectats (fins a 8 punts):
Es valorarà el criteri en l’anàlisi de punts de millora i proposta a aplicar, així com la iniciativa,
proactivitat i creativitat. No es tindrà en compte que sigui la única solució a aplicar, atès
que no s’adjunta al present plec un briefing amb objectius de marca. Es valoraran les
mesures d’accessibilitat proposades.
S’atorgarà la major puntuació a aquella proposta que millor s’ajusti als criteris de valoració
exposats. La resta de propostes es valoraran proporcionalment.
b.3) Estil gràfic treball realitzats (fins a 7 punts):
Es valorarà la presentació d’un portfoli variat de productes que incloguin: logotips,
infografies de producte o explicació de projectes, bànners anunci estil “save the date” o
promoció d’acte (jornades, conferències, etc) i altres que consideri d’interès a ser valorats
el propi licitador, així com que l’estil gràfic utilitzat en els treballs del portfoli resulti atractiu.
S’atorgarà la major puntuació a aquella proposta que millor s’ajusti als criteris de valoració
exposats. La resta de propostes es valoraran proporcionalment.
Justificació dels criteris de valoració sotmesos a judici de valor: al marge del preu, en aquest
supòsit es plantegen els criteris sotmesos a judici de valor acabats d’exposar. Els esmentats
criteris subjectes a judici de valor es troben vinculats a l’objecte del contracte, ja que tots ells es
refereixen a les prestacions que han de realitzar-se en virtut del contracte.
En aquest cas, els tres criteris establerts són els que es consideren més rellevants per a
determinar la qualitat de la prestació objecte del present contracte. Per altra banda, els criteris
definits van en consonància amb l’article 145.2.1er de la LCSP, que disposa que els criteris
qualitatius establerts per l’òrgan de contractació per a avaluar la millor relació qualitat preu
podran ser, entre d’altres, les característiques estètiques i l’accessibilitat.

2) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CORRESPONENTS AL LOT 2 - Gestió de marca en
entorns digitals i xarxes socials
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a) CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (75 PUNTS)
a.1) Oferta econòmica (0 a 75 punts)
S’atorgaran 75 punts a la licitadora que presenti el preu més baix en relació amb la
prestació de servei continuat i quota fixa. La resta de licitadors obtindran una
puntuació segons la fórmula següent:

El valor de ponderació en aquest cas serà 4, atès que, en el present escenari contractual,
el coneixement del mercat existent per part de l’òrgan de contractació i la seva
expertesa en aquest àmbit, el fan coneixedor de situacions que condueixen a trencar
l’equilibri de la relació qualitat/preu en les ofertes i que, en conseqüència, poden
desvirtuar l’objectiu estratègic de la contractació pública.
Justificació del criteri de valoració: El preu es l’element que defineix el cost de la
prestació, i per tant un dels components bàsics per determinar la millor relació qualitatpreu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del Sector Públic.
La fórmula exposada s’estableix en aplicació de la Directriu 1/2020 d’aplicació de
fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica, emesa per la
Direcció General de Contractació Pública.

b) CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR (25 PUNTS)
b.1) Anàlisi de la marca i del posicionament entre els seus públics de Tic Salut Social en
l’actualitat (fins a 10 punts):
Es valorarà la capacitat de detectar quins són els trets més rellevants de la marca (tant a
nivell web com a xarxes socials). També es valorarà com actuen entre ells per posicionar-la
entre el sector (twitter, web, instagram...).
S’atorgarà la major puntuació a aquella proposta que millor s’ajusti als criteris de valoració
exposats. La resta de propostes es valoraran proporcionalment.
b.2) Punts de millora detectats (fins a 8 punts):
Es valorarà el criteri en l’anàlisi de punts de millora i proposta a aplicar, així com la iniciativa,
proactivitat i creativitat. No es tindrà en compte que sigui la única solució a aplicar, atès
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que no s’adjunta al present plec un briefing amb objectius de marca. Es valoraran les
mesures d’accessibilitat proposades.
S’atorgarà la major puntuació a aquella proposta que millor s’ajusti als criteris de valoració
exposats. La resta de propostes es valoraran proporcionalment.
b.3) Treballs realitzats (fins a 7 punts):
Es valorarà la presentació d’un portfoli variat de productes que incloguin serveis com
posicionament de marca, promoció d'esdeveniments, difusió de projectes i altres que
consideri d’interès a ser valorats el propi licitador. Aquest portfoli ha d'anar acompanyat
d'informació relativa a quins Key Performance Indicators (KPIs) s'han tingut en compte a
l'hora de preparar la campanya i quina ha estat la seva evolució (nº de visites, interaccions,
% obertura de mailing, etc). Dels materials compartits es valorarà que les campanyes
presentades resultin creatives i professionals i, pel que fa als KPIs, que siguin efectius i
eficients.
S’atorgarà la major puntuació a aquella proposta que millor s’ajusti als criteris de valoració
exposats. La resta de propostes es valoraran proporcionalment.
Justificació dels criteris de valoració sotmesos a judici de valor: al marge del preu, en aquest
supòsit es plantegen els criteris sotmesos a judici de valor acabats d’exposar. Els esmentats
criteris subjectes a judici de valor es troben vinculats a l’objecte del contracte, ja que tots
ells es refereixen a les prestacions que han de realitzar-se en virtut del contracte.
En aquest cas, els tres criteris establerts són els que es consideren més rellevants per a
determinar la qualitat de la prestació objecte del present contracte.
Criteris de desempat:
Clàusula 13.3 del PCAP
Ofertes desproporcionades:
Es consideraran anormals les ofertes econòmiques quan:


L’oferta econòmica sigui inferior en més d’un 20% de la mitjana de les ofertes de
tots els licitadors admesos.

Quan l’oferta econòmica sigui inferior en almenys un 15% a la mitjana de les ofertes
econòmiques presentades per les empreses licitadores i la baixa no superi el 20%
s’analitzaran la resta de circumstàncies de la proposició, en relació únicament als criteris de
valoració susceptibles de judici de valor, d’acord amb el següent procediment:
1. S’obtindrà la mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses
licitadores, excepte d’aquelles que hagin estat excloses per no reunir els
requeriments tècnics mínims, si s’escau.
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2. A partir d’aquesta dada, es calcularà la desviació de cadascuna de les puntuacions
obtingudes per les empreses licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions.
3. Finalment, s’obtindrà la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor
absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe més o menys.
A partir d’aquestes paràmetres, es considerarà que una oferta és anormal, quan la
puntuació obtinguda en relació als criteris susceptibles de judici de valor estigui per damunt
del valor que resulti de la suma de les variables 1 i 3, i que al mateix temps, la seva oferta
econòmica sigui inferior en almenys un 15% a la mitjana de totes les ofertes econòmiques
presentades.
Es classificaran les proposicions per ordre decreixent, segons la puntuació obtinguda i s’elevarà
a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació, a favor de l’oferta més avantatjosa en el seu
conjunt.

10. Requisits mínims en relació a les característiques del personal a adscriure a
l’execució del contracte i compromís d’adscripció de mitjans personals
En aquest cas, a l’apartat 5 del PPT es defineixen perfils mínims a adscriure a l’execució del
contracte (amb una titulació i experiència determinades). Els esmentats requisits mínims
resulten necessaris per a garantir l’adequada execució del present contracte i, en conseqüència,
no tenen per objecte la creació d’obstacles injustificats a la concurrència, sinó únicament, com
s’ha indicat, assegurar l’execució de les prestacions.
D’acord amb la possibilitat prevista a l’article 76.2 de la LCSP, s’exigeix als licitadors, a més de
l’acreditació de la solvència, compromís d’adscripció dels mitjans personals necessaris establerts
a l’apartat 5 del PPT.

11. Condicions especials d’execució
Les previstes al Quadre de Característiques

12. Altres observacions
No s’aplica

Director i òrgan de Contractació
Barcelona a 6 d’octubre de 2020
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