Gerència de Recursos
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica
Departament de Contractació

Contracte

21000848
ACTA IV PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ

A les 12 hores del dia 19 d’octubre de 2021 es van reunir de manera telemàtica,
excepcionalment per la situació generada pel virus COVID-19 i fent ús de la possibilitat
que atorga l’art. 17.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, els membres que han de constituir la mesa de contractació, que assistirà a
l’òrgan de contractació per a l’adjudicació del contracte que, de conformitat amb el
previst per la clàusula 1 del plec de clàusules administratives particulars i amb les
especificacions del plec de condicions tècniques, té el següent objecte:
Serveis d’assessorament, gestió de l’estratègia de comunicació, relacions
públiques, coordinació i redacció de continguts en suports off/on line, producció
audiovisual i programació i manteniment webs de la Direcció de Comerç,
Restauració i Consum de l’Ajuntament de Barcelona, amb mesures de
contractació pública sostenible.
Núm. Lot

Objecte/àmbit d’actuació

1

L’assessorament i gestió de l’estratègia de comunicació, relacions
públiques, coordinació-gestió i redacció de continguts en suports off line i
on line (internet i xarxes socials) i producció audiovisual

2

Actualització continuada i manteniment de totes les pàgines del web
http://ajuntament.barcelona.cat/comerc, en base a la normativa de
l’Ajuntament de Barcelona i adaptar la seva estructura als nous projectes i
accions de la direcció de Comerç, Restauració i Consum, així com el
suport tècnic en el procés de publicació dels continguts

Dels membres designats per l’òrgan de contractació assisteixen els següents:

Presidència:

Sra. Cruz Pérez García, directora de Serveis d’Administració de
la Gerència de Recursos.

Vocals:

Sra. M. Eugenia Riera Paino, per delegació del Secretari General.
Sr. Francesc J Gisbert Sempere, Interventor delegat.
Sr. Narcís Serra Cayuela, Tècnic Superior en Dret.
Sra. Francisca López Vilaplana,
del departament
Contractació, qui actua com a secretaria de la mesa.

de

Constatada l’existència de quòrum, la presidència declara constituïda la Mesa de
contractació.
La secretaria informa que d’acord amb l’art. 149.4 de la llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, l’empresa R.P.UNO S.L va ser requerida formalment
per tal que mitjançant la presentació d’un informe tècnic-econòmic justifiqués des del
millor punt de vista possible que els valors anormals identificats en el preu de l’oferta
presentada en el lot 2, no afectaran a l’execució del contracte i que l’empresa podrà
realitzar el servei, segons els preus establerts i les obligacions establertes en el
mateix, de manera satisfactòria, no essent suficient la presentació de declaracions
d’intencions o el mer recurs a l’experiència de l’empresa com a justificació.
A continuació la secretaria visualitza l’informe tècnic realitzat arrel de la justificacions
aportades per l’empresa R.P.UNO S.L per tal de justificar les seves ofertes
considerades anormals.
La mesa analitza les valoracions efectuades a l’informe i les accepta.
S’inclou com annex a la present acta l’ informe elaborat.
Tal com indica l’informe tècnic, l’oferta de l’empresa R.P.UNO S.L no és acceptada a
l’empara del que estableix l’article 149 de la Llei de Contractes del Sector Públic, ja
que d’acord amb l’informe tècnic no es considera justificat el baix valor del preu ofertat
i no queda acreditada la viabilitat de l’oferta sense afectar la qualitat del contracte. Per
la qual cosa, ha de quedar exclosa del procediment de licitació del lot 2.
A continuació la secretaria visualitza l’informe tècnic de valoració dels criteris
automàtics i que inclou també la valoració final, un cop realitzat el sumatori amb la
puntuació obtinguda respecte els judicis de valor.

LOT 1
La valoració dels criteris automàtics és la següent:

Preu sense IVA
Pel compromís de realitzar propostes de
campanyes, concursos i/o accions per
contactar amb públic del sector comercial
Pel compromís de produir vídeos de comerç i
consum de proximitat
TOTAL CRITERIS AUTOMÀTICS

L’APOSTROF
31,93 punts
10 punts

RP UNO, SL
35 punts
10 punts

15 punts

15 punts

56,93

60 punts

Essent la puntuació total obtinguda la següent:

Nom empresa
L’APOSTROF
RP UNO, SL

Criteris
Criteris
subjectes a
tècnics
TOTAL
judici de valor automàtics
40
56,93
96,93
17,5
60,00
77,5
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LOT 2
La valoració dels criteris automàtics és la següent:

QUIN TEAM, SL
Preu sense IVA

35 punts

Per la presentació de wireframe, superant les 10 punts
exigides al PPT
Per aportar el disseny de plantilles Drupal per 5 punts
a les noves tipologies de pàgines
Per la creació de landing page, superant el 10 punts
nombre d’exigides al PPT
Experiència

del

Programador/a

web

en 5 punts

projectes de programació informàtica Drupal
Experiència

del

Programador/a

programació

en

el

web

desenvolupament

en 5 punts
del

framework Bootstrap per l’adaptació del web
als dispositius mòbils
Experiència

del

projectes

en

Programador/a
el

web

en 5 punts

desenvolupament

d’accessibilitat de webs
TOTAL

75 punts

Essent la puntuació total obtinguda la següent:

Nom empresa
QUIN TEAM, SL

Criteris
Criteris
subjectes a
tècnics
TOTAL
judici de valor automàtics
20 punts
75 punts
95 punts

La mesa analitza les valoracions efectuades a l’informe i les accepta i fa seus els
càlculs efectuats.
S’inclou com annex a la present acta l’ informe elaborat.

Vist l’anterior, la Mesa, per unanimitat, acorda proposar a l’òrgan de contractació el
següent:
En relació al lot 1:
PROPOSAR l’adjudicació del lot 1 que té per objecte l’assessorament i gestió de
l’estratègia de comunicació, relacions públiques, coordinació-gestió i redacció de
continguts en suports off line i on line (internet i xarxes socials) i producció audiovisual,
a l’empresa L'APÒSTROF SCCL, amb NIF F61292181, per l’import total de licitació de
96.381,34 €, IVA inclòs, en ser aquesta l’empresa la que ha obtingut la puntuació més
elevada segons els criteris dels plecs.
En relació al lot 2
REBUTJAR l’oferta presentada i EXCLOURE l’empresa R.P.UNO S.L del procediment
de licitació del lot 2 per trobar-se incursa en presumpció de temeritat atès que no es
considera justificat el baix valor del preu ofertat i no queda acreditada la viabilitat de la
oferta econòmica, PROPOSAR l’adjudicació del lot 2 que té per objecte l’actualització
continuada i manteniment de totes les pàgines del web, en base a la normativa de
l’Ajuntament de Barcelona i adaptar la seva estructura als nous projectes i accions de
la direcció de Comerç, Restauració i Consum, així com el suport tècnic en el procés de
publicació dels continguts, a l’empresa QUIN TEAM, SL, amb NIF B-62181409, per
l’import total de licitació de 47.190,00€ €, IVA inclòs, en ser aquesta l’empresa la que
ha obtingut la puntuació més elevada segons els criteris dels plecs
Conclosa la sessió, s’estén la present que signa la presidenta en representació de tots
els membres de la Mesa, junt amb mi, la secretària, que certifico en el lloc i hora abans
indicats.

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Cruz Montserrat Perez Garcia, Administradora, el dia 22/10/2021 a les 09:13, que informa;
Sra. Francisca Lopez Vilaplana, Lletrada, el dia 22/10/2021 a les 09:57, que informa.

