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

Contracte 21000849
ACTA III VALORACIO OFERTES I PROPOSTA ADJUDICACIÓ

A les 09:30 hores del dia 26 de juliol de 2021 es van reunir de manera telemàtica 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'oficina tècnica de contractacions artístiques per a la gestió de la programació
de les activitats artístiques centrades en la dinamització del comerç de la ciutat durant el
període de Nadal a la ciutat de Barcelona, que tindran lloc en diversos espais de
Barcelona, entre els dies 25 de novembre de 2021 i 2 de gener de 2022", amb mesures de
contractació pública sostenible.

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

Sra. Cruz M. Pérez García, Directora de Serveis de Gestió
Econòmica

Vocals:

Sra. Ana M. Riera Paino, per delegació del Secretari General
Sr. Francesc J. Gisbert i Sempere, Interventor delegat
Sr. Manel Vázquez Asencio, Director de Serveis de Comerç,
Restauració i Consum.
Sra. Encarna Palma Buzón, tècnica responsable de Serveis de
Comerç, Restauració i Consum.
Sr. Narcís Serra Cayuela, tècnic superior en Dret de la Direcció
de Serveis de Comerç, Restauració i Consum.
Sra. Josepa Rico Orea, tècnica del departament de Contractació,
qui actua com a secretària de la Mesa.

Constatada l’existència de quòrum, la presidència declara constituïda la Mesa de
contractació.
La Secretària distribueix l’informe tècnic de la Direcció de Comerç que es transcriu a
continuació:
“Consta a l’expedient requeriment a Discmedi, SA a fi efecte que justifiqués l’oferta econòmica
presentada, atès que es podia considerar anormalment baixa.

La societat requerida, en temps i forma, ha efectuat les al·legacions i ha aportat la
documentació que ha considerat oportuna. Així mateix, consta a l’expedient informe
considerant justificada l’oferta efectuada.


DISCMEDI, SA
Preu oferta: 835.152,90.-€ (sense IVA)
Punts: 35



HOTARU, SL,
Preu oferta: 844.978.37.-€ (sense IVA)
Punts: 9,14

2) Pel compromís de presentar un model de contracte artístic, s’atorgarà 15 punts.
 Discmedi, SA,
S’atorga 0 punts, atès que per a la valoració d’aquest criteri calia haver aportat en el sobre C
un model de contracte artístic, que contingués els punts previstos al PCAP. La licitadora no ha
aportat l’esmentat model de contracte.
 HOTARU, SL
S’atorga 15 punts, atès que han aportat un model de contracte artístic, que conté els següents
punts: fitxa artística, el programa o parts de l’espectacle i annexat els documents acreditant els
drets d’exhibició i d’autoria, durada del contracte, la forma de pagament, terminis, condicions i
documentació requerida, efectes, compliment i extinció del contracte.
3) Pel compromís de presentar un calendari integral de treball, s’atorgarà 15 punts.
 Discmedi, SA,
S’atorga 0 punts, atès que per a la valoració d’aquest criteri calia haver aportat en el sobre C
un calendari integral de treball, que contingués tot el procés des de l’inici de les negociacions o
la confecció del contracte, fins a la seva signatura. L’esmentada documentació no s’ha aportat.
 HOTARU, SL,
S’atorga 15 punts, atès que ha presentat un calendari integral de treball, que conté els
requisits demanats.
4) Pel compromís que la persona responsable del contracte estigui disponible via
telefònica i/o correu electrònic per donar resposta als requeriments de la Direcció de
Serveis de Comerç, Restauració i Consum i de les formacions artístiques, per tal de
garantir la bona execució del contracte, s’atorgarà 15 punts.
Tant les trucades com els correus electrònics s’hauran de contestar en un termini màxim de 4
hores.
 Discmedi, SA,
S’atorga 15 punts, atès el compromís de que la persona responsable del contracte estigui
disponible via telefònica i/o correu electrònic per donar resposta als requeriments de la Direcció
de Serveis de Comerç, Restauració i Consum i de les formacions artístiques, en un termini
màxim de 4 hores.
 HOTARU, SL,
S’atorga 15 punts, atès el compromís de que la persona responsable del contracte estigui
disponible via telefònica i/o correu electrònic per donar resposta als requeriments de la Direcció
de Serveis de Comerç, Restauració i Consum i de les formacions artístiques, en un termini
màxim de 4 hores.
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5) Qualificació del tècnic amb llicenciatura o grau en dret requerit per executar el
present, fins a 20 punts
 Discmedi, SA
S’atorga 0 punts, atès que per a la valoració d’aquest criteri calia haver aportat en el sobre C la
titulació corresponent, i no s’ha aportat.
 HOTARU, SL,
S’atorga 20 punts, atès que s’acredita mitjançant certificat que el tècnic/a es titulat/a graduat/a
en Dret amb màster en fiscalitat.
RESUM DE LA PUNTUACIÓ
DISCMEDI

HOTARU

CRITERI 1

35

9,14

CRITERI 2

0

15

CRITERI 3

0

15

CRITERI 4

15

15

CRITERI 5

0

20

TOTAL

50

74,14

La Mesa accepta l’informe i el fa seu i acorda per unanimitat elevar a l’òrgan de
contractació proposta d’adjudicació del contracte a favor de l’empresa HOTARU, SCP,
amb CIF J-67166959, pel preu de 1.022.423,87.-€, IVA inclòs per haver presentat la
millor oferta, d’acord amb la puntuació assolida.
Conclosa la sessió, com a constatació dels fets indicats s’estén la present que signa la
presidenta en representació de tots els membres de la Mesa, junt amb mi, la
secretària.
Presidència

Secretària

Sr. Cruz M. Pérez García

Sra. Josepa Rico Orea

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr/Sra Josepa Rico Orea, Lletrat, el dia 10/09/2021 a les 10:10, que informa;
Sra. Cruz Montserrat Perez Garcia, Directora, el dia 13/09/2021 a les 08:36, que informa.

