ANUNCI
De SPM VILADECANS QUALITAT, S.L. mitjançant el qual es formalitza el contracte
pels serveis consistents en servei de creativitat, disseny gràfic i imatge corporativa del
departament de comunicació de la SPM Viladecans Qualitat SL. (exp. 169/19).
1. Poder adjudicador
a. Nom: VILADECANS QUALITAT, S.L. (VIQUAL)
b. Número d’identificació (CIF): B-63142448
c. Direcció: Av. Josep Tarradellas, núm. 17
d. Codi NUTS: ES511
e. Telèfon: 936594160 (VIQUAL)
f. Adreça electrònica: contractacio@vigem.cat
g. Adreça d'Internet de l’entitat: https://vigem.cat/
h. Tipus de poder adjudicador : Poder Adjudicador no Administració Pública
i. Principal activitat del poder adjudicador: Serveis generals de les Administracions
Públiques. Gestió d’equipaments esportius, culturals, educatius i de lleure, així
com promoció d’activitats en aquets àmbits i gestió de zones d’aparcament i
serveis de mobilitat. (VIQUAL)
j. Central de compres / contractació conjunta: No.
2. Objecte del contracte
a. Descripció de la licitació: serveis consistents en servei de creativitat, disseny
gràfic i imatge corporativa del departament de comunicació de la SPM
Viladecans Qualitat SL
b. Codi CPV: 79822500-7
c. Lloc d’execució dels treballs: Viladecans
d. Codi NUTS de l’emplaçament principal dels treballs: ES511
3. Procediment de licitació
a. Procediment d’adjudicació: procediment obert
b. Tramitació: ordinària
c. Contracte: Serveis
d. S’aplica un acord marc: No.
e. S’utilitza una subhasta electrònica: No.
f. Divisió en lots: Si
g. Criteris d’adjudicació: Fixats a l’apartat 11 del Plec:
LOT 1. Servei de creativitat i elaboració d’originals
CRITERIS DE VALORACIÓ
CRITERIS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA ( SOBRE C)
a) Oferta econòmica ___________________________
b) Criteris objectius de dedicació __________________
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR ( SOBRE B)
c) Criteris tècnics de judici de valor ________________
LOT 2. Servei de maquetació i adaptació dels originals

(màxim 82 punts)
De 0 a 70 punts
De 0 a 12 punts

(màxim ........ punts)
De 0 a 18 punts

CRITERIS DE VALORACIÓ
CRITERIS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA ( SOBRE B)
a) Oferta econòmica ___________________________
b) Criteris objectius de dedicació __________________

(màxim 100 punts)
De 0 a 70 punts
De 0 a 30 punts

h. Número d’ofertes rebudes: 16
i. Ofertes rebudes de PIMEs: 16
ii. Ofertes rebudes d’un altre estat: 0
iii. Número d’ofertes rebudes per via electrònica: 16
iv. Data d’adjudicació del contracte: 16 de setembre de 2021
4. Adjudicatari LOT 1
a. Nom: Producciones Mic, S.L.
b. Direcció: Carrer Campanillas, núm. 26, baixos, Lleó.
c. PIME: Si
d. UTE: No.
5. Adjudicatari LOT 2
e.
f.
g.
h.

Nom: Nogales Serveis de Rotulació, S.L.
Direcció: Carrer de Murcia, núm. 52B, Sant Boi de Llobregat
PIME: Si
UTE: No.

6. Imports:
a. Import d’adjudicació:
LOT 1: SEIXANTA-UN MIL EUROS (61.000 €) IVA exclòs, import màxim
LOT 2: TRENTA-SET MIL EUROS (37.000 €) IVA exclòs, import màxim
b. Valor i proporció del contracte que es preveu subcontractar: cap.
c) Règim de recursos
a. Els actes de preparació i d’adjudicació d’aquest contracte adoptats per l’òrgan
de contractació són susceptibles del recurs potestatiu de reposició, d’acord amb
el que estableixen la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
b. Òrgan competent en el procediment de recurs: Ajuntament de Viladecans (Carrer
Jaume Abril, núm. 2).
c. Termini de presentació del recurs: El termini per a interposar el recurs de
reposició serà de 1 mes, a comptar d’acord amb allò establert en l’article 124 de
llei 39/2015.
d. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre
qualsevol discrepància que pogués sorgir en la preparació i adjudicació del
present contracte, de conformitat amb el que es preveu a l’article 27 de la LCSP,
prèvia la interposició si s’escau del recurs especial en matèria de contractació i/o
les mesures provisionals que es considerin adients, d’acord amb el regulat en
l’article 44 i ss de la LCSP.
e. L’ordre jurisdiccional civil serà competent per a resoldre les controvèrsies entre
les parts en relació als efectes, compliment i extinció del contracte objecte
d’aquesta licitació, d’acord amb allò previst a l’article 27 del LCSP; amb excepció
de les modificacions contractuals esmentades a les lletres b i c de l’apartat 1 de

l’esmentat article 27.
d) Altra informació:
a. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb
fons de la Unió Europea: No

Viladecans, a 25 d’octubre del 2021
VILADECANS QUALITAT, S.L.

