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ACTA III OBERTURA D’OFERTES VALORABLES MITJANÇANT CRITERIS
AUTOMÀTICS
A les 11 hores del dia 28 de setembre 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 de Contractació, qui
actua com a secretaria de la mesa.

Constatada l’existència de quòrum, la presidència declara constituïda la Mesa de contractació.
S’incorporen a l’acte els representants de les empreses: QUIN TEAM S.L, R.P.UNO S.L.
Posteriorment s’incorpora a l’acte la representant de l’APOSTROF

La Secretaria informa de la valoració efectuada dels criteris que han de ser valorats mitjançant
judicis de valor.
La mesa analitza les valoracions efectuades per l’informe tècnic i les fa seves.
La secretària mostra a través de la plataforma l’informe elaborat pel Servei Tècnic. Indica que
atesa la seva complexitat no es llegirà la totalitat del mateix, només es destacaré els aspectes
més rellevants i les puntuacions finals, i cap dels assistents manifesta la seva oposició. No
obstant, s’enviarà, un cop finalitzada la mesa, a totes les empreses licitadores l’informe
complet.
La puntuació obtinguda per les empreses és la següent per als diferents lot:
LOT 1
Nom de l’empresa

Criteri

Criteri

1

2

Criteri 3

Puntuació

LOT

1
(màxim 40)

L’Apostrof, SCCL

20

10

10

40

RP Uno, SL

7,5

5

5

17,5

LOT 2
Nom de l’empresa

Criteri

Criteri 2

Puntuació LOT 2

1
RP Uno, SL

(màxim 25)
6,5

Quin Team, SL

15

5

11,5

5

20

Tot seguit, s’accedeix a l’expedient a la Plataforma Electrònica de Contractació i es procedeix a
l’obertura telemàtica del sobre C, ofertes que han de ser valorades automàticament:
LOT 1

Preu sense IVA
Pel

compromís

de

realitzar

propostes

de

campanyes, concursos i/o accions per contactar

L’APOSTROF
79.654,00

RP UNO, SL
78.046,74

Dues

Dues

propostes

propostes

addicionals

addicionals

Tres vídeos

Tres vídeos

QUIN TEAM, SL

RP UNO, SL

amb públic del sector comercial
Pel compromís de produir vídeos de comerç i
consum de proximitat

LOT 2

Preu sense IVA

39.000,00

34.671,00
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Per la presentació de wireframe, superant les

Per

dues

Per

dues

exigides al PPT

presentacions

presentacions

Per aportar el disseny de plantilles Drupal per a les

Per cinc dissenys

Per cinc dissenys

Per la creació de landing page, superant el nombre

Per

Per

d’exigides al PPT

creacions

creacions

Experiència del Programador/a web en projectes

6 projectes

5 projectes

5 projectes

5 projectes

5 projectes

2 projectes

noves tipologies de pàgines
dues

dues

de programació informàtica Drupal
Experiència

del

Programador/a

web

en

programació en el desenvolupament del framework
Bootstrap per l’adaptació del web als dispositius
mòbils
Experiència del Programador/a web en projectes
en el desenvolupament d’accessibilitat de webs
Un cop finalitzada la lectura de les ofertes la secretària dóna novament l’oportunitat als
licitadors d’indicar el que creguin convenient. Davant el silenci d’aquests es dóna per finalitzada
la part pública de la mesa, i els representants dels licitadors abandonen la Sala virtual.
La mesa comprova que l’oferta presentada per l’empresa R.P.UNO S.L incorre en presumpció
d’anormalitat d’acord amb la clàusula 10 del plec de clàusules particulars que regeix la licitació.
La mesa autoritza a la secretaria a requerir a l’empresa per tal que presenti les justificacions
oportunes per tal de que demostrin la correcció dels càlculs efectuats i la viabilitat de la seva
oferta.
La mesa procedeix a encarregar l’elaboració de l’informe relatiu a aquests criteris al tècnic
corresponent.
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.
Secretària
Presidència

Sra. Cruz Pérez García

Sra. Francisca López Vilaplana

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sra. Cruz Montserrat Perez Garcia, Administradora, el dia 04/10/2021 a les 08:55, que informa;
Sra. Francisca Lopez Vilaplana, Lletrada, el dia 04/10/2021 a les 12:37, que informa.

