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008 Servei de Compra Pública
Exp. 2020/2301

Anunci de formalització de contracte

-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Diputació de Girona
b) Número d’identificació: 8001760009
c) Dependència que tramita l'expedient: Diputació de Girona
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Local
e) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis Generals
f) Central de compres / contractació conjunta: No
g) Número d'expedient: 2020/2301
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Diputació de Girona
b) Domicili: Pujada Sant Martí 4-5
c) Localitat i codi postal: Girona, 17004
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972185000
f) Adreça electrònica: contractacio@ddgi.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/diputaciodegirona
-2 Objecte del contracte:
a) Classificació estadística del contracte (Codi CPV):
Lot
1
2

CPV
92521000-9
79822500-7

3

92111100-3

Concepte
Serveis de museus
Serveis de disseny gràfic
Producció de pel·lícules y videocintes de formació

b) Lloc d'execució: Codi NUTS: ES512
c) Descripció: L’objecte del contracte són els serveis necessaris per a la renovació
museogràfica del Museu del Suro de Palafrugell. El contracte es divideix de la
manera següent:
Lot
1
2
3

Concepte
Servei de redacció
de continguts
Servei de disseny
gràfic i fotografies
Servei
de
produccions
audiovisuals

Pressupost base de
licitació (IVA no inclòs)

IVA

TOTAL

21.000,99 €

4.410,21 €

25.411,20 €

2.306,33 €

13.288,83 €

27.176,64 €

156.589,22 €

10.982,50 €
129.412,58 €
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-3 Tramitació i procediment:
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: Ordinària, subjecte a regulació harmonitzada.
c) Tipus de procediment d’adjudicació: Obert amb pluralitat de criteris.
Adjudicació del contracte:
a) Criteris d’adjudicació:
Lot 1:





Servei de redacció de continguts
Memòria: 45 punts
Preu: 35 punts
Experiència de l’equip de treball: 14 punts
Formació de l’equip de treball: 6 punts

Lot 2: Servei de disseny gràfic i fotografies
 Book: 40 punts
 Aplicació de criteris de sostenibilitat: 5 punts
 Preu: 40 punts
 Formació de l’equip de treball: 15 punts
Lot 3: Servei de produccions audiovisuals
 Producció audiovisual: 40 punts
 Aplicació de criteris d’accessibilitat: 6 punts
 Preu: 40 punts
 Experiència de l’equip de treball: 6 punts
 Formació de l’equip de treball: 8 punts
b) El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
UE: Sí, actuació subvencionada pel Programa operatiu FEDER 2014-2020 de
Catalunya, eix prioritat 6, cofinança en un 50 per cent de la despesa elegible de
l’operació GO03-000062 “Renovació museografies de la xarxa territorial de
museus de les comarques de Girona.
-4 Formalització del contracte:
a) Data de formalització del contracte i contractistes:
Lot 1: Servei de redacció de continguts: Desert
Lot 2: Servei de disseny gràfic i fotografies
Data: 06/07/2021
Contractista: Tandem Projects, SL (B66715186)
Lot 3: Servei de produccions audiovisuals
Data: 06/07/2021
Contractista: Wasabi Produccions, SL (B64709397)
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b) Valor de les ofertes seleccionades:
Lot
1
2
3

Concepte
Servei de redacció de
continguts
Servei de disseny gràfic i
fotografies
Servei de produccions
audiovisuals

Valor de l’oferta
(IVA no inclòs)

IVA

TOTAL

Desert
9.005,65 €

1.891,19 €

10.896,84 €

105.110,00 €

22.073,10 €

127.183,10 €

-5 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic (TCCSP)
b) Adreça: Via Laietana, 14 (Barcelona-08003)
c) Telèfon: 938876200
d) Correu electrònic: tccsp@gencat.cat
Contra el present anunci podeu interposar els següents recursos:
1. El contenciós administratiu, de conformitat amb allò que es preveu en la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
davant l’òrgan jurisdiccional competent, en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al perfil de contractant, sens perjudici
que es pugui interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.
2. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria
de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, en el
termini de quinze dies hàbils, a comptar del dia següent de la publicació d’aquest
anunci.

