Acta d'obertura dels sobres C, d'ofertes econòmiques i altra documentació
tècnica que es valora de forma automàtica, i de la lectura dels resultats de la
valoració dels criteris d’adjudicació que s’han de valorar segons un judici de
valor.

GENERALITAT DE CATALUNYA

Contracte : Contracte administratiu

Unitat promotora : Direcció general de
Difusió

Tipus : Serveis
Expedient : PR-2018-054

Procediment : Obert
Criteris d’adjudicació: Varis
Objecte: Acord Marc de serveis de gestió i inserció de publicitat institucional en els
mitjans de comunicació que portin a terme l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant els seus departaments i els organismes i entitats que en
depenen, dividit en 3 lots.
Import base €
36.000.000,00 €

Valor estimat del contracte (sense IVA):

Termini d’execució: 2 anys. Amb possibilitat de pròrroga, per un termini màxim d’un
any, per mutu acord de les parts.
Identificació de la sessió
Data: 03/07/2018
Horari: Acte privat: 11:15 / Acte públic: 12:00
Lloc: Rambla Catalunya 19-21 21 2a Pl. Sala de Premsa
Assistents:
Nom

Càrrec Mesa

Assumpta Hernández Roche

Presidenta

Elena M. Tejedor Giménez

Vocal

Mireia López Moles

Vocal en representació de la Unitat
Proposant

Maite Farré Leon

Vocal en representació de l’Assessoria
Jurídica

Rosa M. Colomer Parera

Vocal en representació de la Intervenció
Delegada

Elisabet Leon Fabregas

Secretària

En qualitat d’assessors sense veu ni vot, assisteixen a l’acte dos representants del
Servei d’Ajuts i Contractació del Departament de la Presidència per donar suport a la
licitació en curs, la cap de Servei d’Ajuts i Contractació, i la responsable de Tramitació
de Contractes i Convenis.
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Ordre del dia
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1. Acte privat de la Mesa de contractació per a procedir a la lectura de l’informe tècnic
sobre la puntuació dels criteris d’adjudicació a valorar segons un judici de valor dels
diferents licitadors.
2. Acte públic:
2.1 Lectura de l’informe de la puntuació obtinguda pels licitadors relativa als criteris
d’adjudicació a valorar segons un judici de valor.
2.2 Obertura i examen de la documentació econòmica i tècnica, sobres C, presentada
pels licitadors.
Desenvolupament de la sessió i acords
1. S’inicia la sessió i a continuació els membres de la Mesa de Contractació efectuen
la lectura de l’informe de valoració de les puntuacions dels criteris d’adjudicació que
s’han de valorar segons un judici de valor, emès per la unitat promotora de data 17 de
maig de 2018 i que s’annexa a aquesta acta formant de la mateixa.
Els membres de la Mesa de Contractació aproven per unanimitat l’informe tècnic a dalt
referit.
2.1 A continuació, s’inicia la sessió en acte públic a les 12:00 hores i es fa passar a les
representants de les següents empreses:
Nothingad Comunicació, SL (F.B)
Havas Media Group Spain SAU (M.M i E.M))
Wavemaker Publicidad Spain SL (C.V i R.L)
Carat España SAU (P.H i F.B)
La presidenta informa que d’acord amb el Decret 1/2018 de 19 de maig, s’ha modificat
la denominació i l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya i `per tant, el Departament de la Vicepresidència i
d’Economia i Hisenda és el competent per tramitar els expedients de contractació
promoguts per la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana, com és el cas d’aquest
Acord marc.
La presidenta dóna lectura als anuncis de licitació, i procedeix seguidament al
recompte de les proposicions presentades i a la seva confrontació amb les dades que
figuren en el certificat expedit pel Registre del Departament.
Es dóna coneixement al públic de les proposicions rebudes i el nom de les empreses
licitadores admeses:
NIF
Empreses licitadores admeses
LOTS
A28343358
CARAT ESPAÑA, SAU
1i2
A78809662
HAVAS MEDIA GROUP SPAIN,SAU
1i2
B81173171
WAVEMAKER PUBLICIDADSPAIN, SL
1i2
B85533321
DIGITAL GROUP BRANCH, SL
3
B63968267
PROXIMIA HAVAS, SL
3
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B64673130
B82314089

NOTHINGAD COMUNICACIÓ, SL
NETTHINK IBERIA, SLU

3
3
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Es demana als interessats que comprovin si els seus sobres es troben a la mesa i en
les mateixes condicions en què van ser lliurats.
A continuació, la presidenta efectua la lectura de les puntuacions dels criteris
d’adjudicació que s’han de valorar segons un judici de valor, segons l’informe de
valoració emès per la unitat promotora de la contractació, d’acord amb el quadre
següent:
LOT 1
TOTAL
Exercici
d’anàlisi

250

Adequació
de
les
conclusions
de l’anàlisi a
la
selecció
de
mitjans
que
garanteixin
el contacte i
que ajudin a
fer
arribar
els
missatges
en
condicions
òptimes
280

245

175

280

700

245

175

160

580

Nivell
aprofundiment
en l’anàlisi i
definició
de
les variables
de
segmentació

Rigor
en
l’anàlisi
i
correcta
quantificació
i descripció
en diversos
subgrups

CARAT ESPAÑA, SAU

350

WAVEMAKER
PUBLICIDADSPAIN, SL
HAVAS MEDIA GROUP
SPAIN,SAU

EMPRESES

880

LOT 2

EMPRESES

CARAT ESPAÑA, SAU
WAVEMAKER
PUBLICIDADSPAIN, SL
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La correcta
anàlisi
i
segmentació
del
públic
específic al
qual
va
dirigida
la
campanya
200

L’estratègia i
planificació
més
adient
per
assolir
els objectius i
els resultats
d’abastament
aconseguits
500

Justificació
de
la
selecció
dels suports

TOTAL
Exercici
de
planificació

300

1.000

200

350

300

850
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HAVAS MEDIA GROUP
SPAIN,SAU

200

350

210

760
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LOT 3

EMPRESES

NETTHINK
IBERIA,
SLU
PROXIMIA HAVAS, SL
DIGITAL
GROUP
BRANCH, SL
NOTHINGAD
COMUNICACIÓ, SL

Coherència en
el
desenvolupame
nt d’estratègia,
mostrant visió
global des de
l’aplicació de les
conclusions de
les anàlisis
prèvies, fins a la
consecució
d’objectius
800

Recomanacion
s quant a la
planificació
tàctica,
distribució
d’impressions i
accions al llarg
de
la
campanya i ús
d’espais
qualitatius

Resultats
d’abastame
nt
aconseguits

TOTAL
Exercici
d’estratègia
i planificació

800

280

1.880

800
560

800
800

280
280

1.880
1.640

560

560

280

1.400

Per tal de conèixer les raons de les puntuació assignades, els licitadors poden
consultar l’expedient administratiu, o promoure les accions o interposar els recursos
que estimin pertinents en defensa dels seus interessos, d’acord amb el que preveu la
legislació vigent.
2.2 Seguidament, la presidenta de la Mesa de Contractació procedeix a l’obertura del
sobre C i a la lectura de les ofertes admeses a la licitació i indica que per la seva
complexitat, en aquest acte, únicament es comprova que s’hagin presentat les ofertes
segons els models establerts en els Plecs de clàusules administratives i que la unitat
promotora del contracte analitzarà la referida documentació i comprovarà que aquesta
estigui correcta. La Presidenta de la mesa de Contractació també fa constar que en
cas que la documentació no sigui correcta, es comunicarà l’exclusió al licitador afectat.
Així mateix, es comunica als assistents que rebran, per correu electrònic, una còpia de
les ofertes econòmiques obertes en aquest acte. No s’enviarà la proposta relativa a la
millora de l’equip mínim, atès que conté dades de caràcter personal.
La puntuació resultant de l’obertura dels sobres C, s’haurà de sumar a l’obtinguda en
la valoració dels judicis de valor dels sobres B.
La presidenta de la Mesa de Contractació comunica als assistents que la unitat
promotora emetrà el corresponent informe tècnic en el qual classificarà les ofertes de
les empreses, per ordre decreixent, d’acord amb criteris de valoració esmentats en la
clàusula tretzena i catorzena del Plec de clàusules administratives i elevarà la proposta
a la Mesa de contractació per a la seva aprovació.
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La Mesa de Contractació proposarà a l’òrgan de contractació l’adjudicació a favor dels
licitadors que hagin realitzat les ofertes econòmicament més avantatjoses per a
cadascun dels lots d’aquest expedient, d’acord amb la classificació, per ordre
decreixent, elaborada per la unitat promotora del contracte i d’acord amb la clàusula
vint-i-unena del Plec de clàusules administratives.
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La presidenta aixeca la sessió a les 13:00h, de la qual estenc, com a secretària,
aquesta acta.

La secretària
Elisabet Leon Fábregas

Vist i plau
La presidenta
Assumpta Hernández Roche
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