ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
OBERTURA DE PROPOSICIONS CRITERIS OBJECTIUS (SOBRE 2B)

A la ciutat de Barcelona, a les 13 hores del dia 4 de juny de 2019, a l’Espai 3 del Palau de la
Virreina, La Rambla, 99, 3a Planta, es reuneix, vàlidament constituïda, la Mesa de
Contractació per al procediment obert per a l’adjudicació del contracte dels serveis de
producció, instal·lació, distribució, manteniment i retirada d'elements publicitaris exteriors i
d'altres elements de comunicació per a l’Institut de Cultura de Barcelona, amb mesures
socials i mediambientals, amb un pressupost de 159.999,99 euros, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 132.231,40 euros, pressupost net, i 27.768,59 euros en concepte
d'impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%, amb núm. d’expedient 0997/2019, convocat
per resolució de la gerent adjunta de 12 d’abril de 2019, publicat al perfil del contractant de
la Generalitat de Catalunya amb un període de licitació del 16 d’abril al 20 de maig de 2019.
Són membres titulars de la Mesa de Contractació:

Presidenta: Margarita Tossas i Marquès
Vocals:
-

Sra. Isabel Balliu i Badia, directora de Recursos
Sra. Montserrat Oriol, secretària delegada
Sra. Anna Boix i Sanmartí, cap del servei d’Administració econòmica de
l’Institut de Cultura de Barcelona
Sra. Pilar Roca i Viola, directora de Màrqueting, Comunicació i Sistemes

Actua com a secretària la senyora Montserrat Oriol, Tècnic d’Administració General de
l’Administració de l’Institut de Cultura de Barcelona.
Es considera vàlidament constituïda la Mesa de contractació, en observar-se quòrum
suficient, d’acord amb l’article 21 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es
desenvolupa parcialment el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

La presidenta informa als assistents que segons informe tècnic de data 04 de juny de 2019,
l’empresa licitadora NOGALES BARCELONA SL ha inclòs dins del sobre 2A la totalitat de la
informació relativa als criteris de valoració objectius B.3.1 i B.3.2, els quals haurien d’haver
estat inclosos, únicament i exclusivament, en el Sobre 2B, i per tant proposa l’exclusió de
l’empresa de la present licitació segons estableix la clàusula 8 del plec de clàusules
administratives particulars.
Seguidament es procedeix a la lectura de les puntuacions obtingudes de l’informe tècnic de
data 04 de juny de 2019, de les propostes avaluables en base a judicis de valor
incorporades als sobres 2A aportats per les empreses, del qual es desprenen les següents
puntuacions:
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Resum puntuació obtinguda Sobre 2A
EMPRESA

PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE 2A

PUBLISERVEI SL
SUNDIS SA

13,00 punts
13,00 punts

Seguidament es procedeix a l’obertura de les propostes avaluables en base a criteris
objectius i que resten incorporats als sobres 2B aportats per les empreses, fent-se lectura de
cadascun dels criteris avaluables:
Criteris d’adjudicació avaluables automàticament (SOBRE 2B)
FINS A 80 PUNTS
PUBLISERVEI SL
Per l’oferta econòmica, 35 punts
PREUS IVA INCLÒS

Preu unitari de
sortida en €

Oferta preu
unitari en €

BANDEROLES ESTÀNDARD, fins a 6 punts
Banderola de polipropilè monomaterial de 220
grms2, 4 tintes, 1 model (menys de 300 u.)

10,90

10,05

Banderola de polipropilè monomaterial de 220
grms2, 4 tintes, 3 models (300 u.)

10,90

10,05

Banderola de polipropilè monomaterial de 220
grms2, 4 tintes, 3 models (600 u.)

10,90

10,05

Banderola de polipropilè monomaterial de 220
grms2, 4 tintes, 3 models (900 u.)

10,90

10,05

Veneciana de polipropilè monomaterial de 220
grms2, 4 tintes, 1 model (fins a 10 u.)

35,00

30,00

Veneciana de polipropilè monomaterial de 220
grms2, 4 tintes, 3 models (de 11 a 30 u.)

35,00

30,00

Veneciana de polipropilè monomaterial de 220
grms2, 4 tintes, 3 models (més de 30 u.)

35,00

30,00

BANDEROLES VENECIANES, fins a 4 punts

REINSTAL·LACIÓ BANDEROLES ESTÀNDARD
I/O VENECIANES, fins a 1 punt
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PREUS IVA INCLÒS

Preu unitari de
sortida en €

Oferta preu
unitari en €

Banderola o veneciana de polipropilè
monomaterial. De 220 gr/m2. Reaprofitada de
circuits anteriors (menys de 300 u.)

2,75

2,00

Banderola o veneciana de polipropilè
monomaterial. De 220 gr/m2. Reaprofitada de
circuits anteriors (300u.)

2,75

2,00

Banderola o veneciana de polipropilè
monomaterial. De 220 gr/m2. Reaprofitada de
circuits anteriors (600u.)

2,75

2,00

TORRETES, fins a 2 punts
Torretes amb lones de polipropilè monomaterial de
220 grms2
4 tintes models (1 model a cada cara)
Lloguer de la torreta durant un mes
(Fins a 10 u.)

315,00

300,00

75,00

65,00

Opis en paper couché brillant 100% reciclat, 150
grms. 4 tintes serigrafia o digital. (90 u.)

5,30

4,75

Opis en paper couché brillant 100% reciclat, 150
grms. 4 tintes serigrafia o digital. (180 u.)

4,50

4,15

REPOSICIÓ D’UNA LONA DE TORRETES, fins a
2 punts
Torretes amb lones de polipropilè monomaterial de
220 grms2
4 tintes, 1 model
(Fins a 10 u.)
IMPRESSIÓ I LLIUREMENT D’OPIS
ESTÀNDARD, fins a 3 punts

IMPRESSIÓ I INSTAL·LACIÓ DE VINILS
AUTOBUSOS I TRAMVIES, fins a 4 punts
Autobús integral:
Autobús normal i articulat xarxa TMB. Material
homologat per TMB, a les finestres i la xapa.
4 tintes, 1 model.
*(inclòs preu instal·lació)
5 unitats

1.100,00
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PREUS IVA INCLÒS

Preu unitari de
sortida en €

Oferta preu
unitari en €

Autobús plus:
Autobús normal (no articulat) xarxa TMB. Material
homologat per TMB, a les finestres i al xapa.
4 tintes, 1 model
*(inclòs preu instal·lació)
5 unitats

560,00

500,00

Autobús plus articulat:
Autobús articulat (no articulat) xarxa TMB. Material
homologat per TMB, a les finestres i al xapa.
4 tintes, 1 model
*(inclòs preu instal·lació)
5 unitats

700,00

625,00

Plafó rígid monomaterial, tipus photocall, amb
sistema d’autosustentació.
4 tintes, 1 model
1 unitat

410,00

350,00

Plafó monomaterial
4 tintes, 1 model
1 unitat

61,00

55,00

Plafó monomaterial
4 tintes, 1 model
10 unitats

58,00

52,00

Lona monomaterial, tipus photocall amb sistema
d’autosustentació extensible i reaprofitable tipus
aranya). 4 tintes, 1 model. (1 u.)

418,00

375,00

Lona monomaterial, tipus photocall per adaptar a
suport aranya). 4 tintes, 1 model (1 u.)

168,00

160,00

248,00

225,00

IMPRESSIÓ I INSTAL·LACIÓ DE PLAFONS, fins
a 2 punts

IMPRESSIÓ I INSTAL·LACIÓ DE LONES, fins a 2
punts

IMPRESSIÓ I INSTAL·LACIÓ DE VINILS
ADHESIUS (punt 4.6 del Plec Tècnic), fins a 2
punt
Vinil mat, amb adhesiu semipermanent (de 6
mesos a 1 any). Instal·lació a interior, sobre
superfície regular.
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PREUS IVA INCLÒS

Preu unitari de
sortida en €

Oferta preu
unitari en €

Impressió digital, 4 tintes, 4 models.
4 unitats
Vinil mat, amb adhesiu semipermanent (de 6
mesos a 1 any). Instal·lació a interior/exterior, sobre
superfície regular.
Impressió digital, 4 tintes, 1 model.
10 unitats

46,00

40,00

Vinil mat, amb adhesiu semipermanent (de 6
mesos a 1 any). Instal·lació a interior/exterior, sobre
superfície regular.
Impressió digital, 4 tintes, 1 model.
1 unitat

51,00

45,00

193,00

185,00

IMPRESSIÓ I INSTAL·LACIÓ TANQUES METRO,
fins a 1 punt
Tanques metro de paper couché brillant 100%
reciclat, 150grm. Impressió de serigrafia o digital, 4
tintes, 1 model *(inclòs preu instal·lació)
20 unitats
IMPRESSIÓ DE CARTELLS, fins a 1 punt
Impressió cartells en paper 100% reciclat
estucat brillant, 140gr. 4 tintes, 1 model (500 u.)

0,50

0,35

Roll-up amb estructura d’alumini, lona
monomaterial i funda de transport.
4 tintes, 1 model (1 u.)

73,00

60,00

Roll-up amb estructura d’alumini, lona
monomaterial i funda de transport.
4 tintes, 1 model (1 u.)

110,00

90,00

80,00

70,00

0,30

0,25

IMPRESSIÓ I INSTAL·LACIÓ DE ROLL UP, fins
a 1 punt

IMPRESSIÓ I INSTAL·LACIÓ DE PANCARTES,
fins a 1 punt
Pancarta de lona monomaterial
4 tintes, 1 model (1 u.)
DISTRIBUCIÓ CARTELLS A3, fins a 1 punt
Distribució de cartells A3 a botigues,
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PREUS IVA INCLÒS

Preu unitari de
sortida en €

Oferta preu
unitari en €

porteries de Barcelona (fins a 1000 u.)
DISTRIBUCIÓ CARTELLS I FULLETONS, fins a
1 punt
Distribució de cartells i fulletons a botigues i equipaments 12,00
de Barcelona (fins a 200 u./punt)
(euro/punt)

10,00

DISTRIBUCIÓ CARTELLS A COLUMNES DE
LLIURE EXPRESSIÓ, fins a 1 punt
Distribució cartells a columnes de lliure expressió
(fins a 400 u.)

700,00

675,00

Per la utilització en elements d’exterior de materials plàstics elaborats a base d’un
major percentatge de plàstic reciclat, fins 15 punts.
Percentatge
Més elevat, 15 punts
Resta proporcional
L’empresa ofereix produir els elements amb un 100% de plàstic reciclat.
Per la reducció dels terminis del pla de manteniment i seguiment dels elements
exteriors (apartat VII, requeriments generals del plec tècnic PPT). Fins a 30 punts
Per la reducció del termini freqüència de revisió del
material instal·lat, fins a 15 punts.
1 cop setmanal, 0 punts
2 cops setmanals, 15 punts
Per la reducció del termini màxim de reposició dels
elements d’exterior malmesos, fins a 15 punts.
No reducció: 0 punts
Reducció a 24 h, 15 punts

L’empresa ofereix una reducció de 2 cops per setmana.
L’empresa ofereix una reducció de 24 hores.
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SUNDISA
Per l’oferta econòmica, 35 punts
PREUS IVA INCLÒS

Preu unitari de
sortida en €

Oferta preu
unitari en €

BANDEROLES ESTÀNDARD, fins a 6 punts
Banderola de polipropilè monomaterial de 220
grms2, 4 tintes, 1 model (menys de 300 u.)

10,90

9,38

Banderola de polipropilè monomaterial de 220
grms2, 4 tintes, 3 models (300 u.)

10,90

9,38

Banderola de polipropilè monomaterial de 220
grms2, 4 tintes, 3 models (600 u.)

10,90

9,38

Banderola de polipropilè monomaterial de 220
grms2, 4 tintes, 3 models (900 u.)

10,90

9,38

Veneciana de polipropilè monomaterial de 220
grms2, 4 tintes, 1 model (fins a 10 u.)

35,00

28,00

Veneciana de polipropilè monomaterial de 220
grms2, 4 tintes, 3 models (de 11 a 30 u.)

35,00

27,90

Veneciana de polipropilè monomaterial de 220
grms2, 4 tintes, 3 models (més de 30 u.)

35,00

28,00

Banderola o veneciana de polipropilè
monomaterial. De 220 gr/m2. Reaprofitada de
circuits anteriors (menys de 300 u.)

2,75

2,32

Banderola o veneciana de polipropilè
monomaterial. De 220 gr/m2. Reaprofitada de
circuits anteriors (300u.)

2,75

2,50

Banderola o veneciana de polipropilè
monomaterial. De 220 gr/m2. Reaprofitada de
circuits anteriors (600u.)

2,75

2,50

BANDEROLES VENECIANES, fins a 4 punts

REINSTAL·LACIÓ BANDEROLES ESTÀNDARD
I/O VENECIANES, fins a 1 punt

TORRETES, fins a 2 punts
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PREUS IVA INCLÒS

Preu unitari de
sortida en €

Torretes amb lones de polipropilè monomaterial de
220 grms2
4 tintes models (1 model a cada cara)
Lloguer de la torreta durant un mes
(Fins a 10 u.)

Oferta preu
unitari en €

315,00

242,00

75,00

65,00

Opis en paper couché brillant 100% reciclat, 150
grms. 4 tintes serigrafia o digital. (90 u.)

5,30

4,80

Opis en paper couché brillant 100% reciclat, 150
grms. 4 tintes serigrafia o digital. (180 u.)

4,50

4,30

REPOSICIÓ D’UNA LONA DE TORRETES, fins a
2 punts
Torretes amb lones de polipropilè monomaterial de
220 grms2
4 tintes, 1 model
(Fins a 10 u.)
IMPRESSIÓ I LLIUREMENT D’OPIS
ESTÀNDARD, fins a 3 punts

IMPRESSIÓ I INSTAL·LACIÓ DE VINILS
AUTOBUSOS I TRAMVIES, fins a 4 punts
Autobús integral:
Autobús normal i articulat xarxa TMB. Material
homologat per TMB, a les finestres i la xapa.
4 tintes, 1 model.
*(inclòs preu instal·lació)
5 unitats

1.100,00

900,00

Autobús plus:
Autobús normal (no articulat) xarxa TMB. Material
homologat per TMB, a les finestres i al xapa.
4 tintes, 1 model
*(inclòs preu instal·lació)
5 unitats

560,00

458,00

Autobús plus articulat:
Autobús articulat (no articulat) xarxa TMB. Material
homologat per TMB, a les finestres i al xapa.
4 tintes, 1 model
*(inclòs preu instal·lació)
5 unitats

700,00

612,00
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PREUS IVA INCLÒS

Preu unitari de
sortida en €

Oferta preu
unitari en €

IMPRESSIÓ I INSTAL·LACIÓ DE PLAFONS, fins
a 2 punts
Plafó rígid monomaterial, tipus photocall, amb
sistema d’autosustentació.
4 tintes, 1 model
1 unitat

410,00

348,00

Plafó monomaterial
4 tintes, 1 model
1 unitat

61,00

32,00

Plafó monomaterial
4 tintes, 1 model
10 unitats

58,00

32,00

Lona monomaterial, tipus photocall amb sistema
d’autosustentació extensible i reaprofitable tipus
aranya). 4 tintes, 1 model. (1 u.)

418,00

318,00

Lona monomaterial, tipus photocall per adaptar a
suport aranya). 4 tintes, 1 model (1 u.)

168,00

148,00

Vinil mat, amb adhesiu semipermanent (de 6
mesos a 1 any). Instal·lació a interior, sobre
superfície regular.
Impressió digital, 4 tintes, 4 models.
4 unitats

248,00

178,00

Vinil mat, amb adhesiu semipermanent (de 6
mesos a 1 any). Instal·lació a interior/exterior, sobre
superfície regular.
Impressió digital, 4 tintes, 1 model.
10 unitats

46,00

36,25

Vinil mat, amb adhesiu semipermanent (de 6
mesos a 1 any). Instal·lació a interior/exterior, sobre
superfície regular.
Impressió digital, 4 tintes, 1 model.
1 unitat

51,00

27,00

IMPRESSIÓ I INSTAL·LACIÓ DE LONES, fins a 2
punts

IMPRESSIÓ I INSTAL·LACIÓ DE VINILS
ADHESIUS (punt 4.6 del Plec Tècnic), fins a 2
punt
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PREUS IVA INCLÒS

Preu unitari de
sortida en €

Oferta preu
unitari en €

IMPRESSIÓ I INSTAL·LACIÓ TANQUES METRO,
fins a 1 punt
Tanques metro de paper couché brillant 100%
reciclat, 150grm. Impressió de serigrafia o digital, 4
tintes, 1 model *(inclòs preu instal·lació)
20 unitats

193,00

152,00

IMPRESSIÓ DE CARTELLS, fins a 1 punt
Impressió cartells en paper 100% reciclat
estucat brillant, 140gr. 4 tintes, 1 model (500 u.)

0,50

0,45

Roll-up amb estructura d’alumini, lona
monomaterial i funda de transport.
4 tintes, 1 model (1 u.)

73,00

61,00

Roll-up amb estructura d’alumini, lona
monomaterial i funda de transport.
4 tintes, 1 model (1 u.)

110,00

80,00

80,00

62,00

0,30

0,29

IMPRESSIÓ I INSTAL·LACIÓ DE ROLL UP, fins
a 1 punt

IMPRESSIÓ I INSTAL·LACIÓ DE PANCARTES,
fins a 1 punt
Pancarta de lona monomaterial
4 tintes, 1 model (1 u.)
DISTRIBUCIÓ CARTELLS A3, fins a 1 punt
Distribució de cartells A3 a botigues,
porteries de Barcelona (fins a 1000 u.)
DISTRIBUCIÓ CARTELLS I FULLETONS, fins a
1 punt
Distribució de cartells i fulletons a botigues i equipaments 12,00
de Barcelona (fins a 200 u./punt)
(euro/punt)

10,00

DISTRIBUCIÓ CARTELLS A COLUMNES DE
LLIURE EXPRESSIÓ, fins a 1 punt
Distribució cartells a columnes de lliure expressió
(fins a 400 u.)

700,00
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Per la utilització en elements d’exterior de materials plàstics elaborats a base d’un
major percentatge de plàstic reciclat, fins 15 punts.
Percentatge
Més elevat, 15 punts
Resta proporcional
L’empresa ofereix produir els elements amb un 50% de plàstic reciclat.

Per la reducció dels terminis del pla de manteniment i seguiment dels elements
exteriors (apartat VII, requeriments generals del plec tècnic PPT). Fins a 30 punts
Per la reducció del termini freqüència de revisió del
material instal·lat, fins a 15 punts.
1 cop setmanal, 0 punts
2 cops setmanals, 15 punts
Per la reducció del termini màxim de reposició dels
elements d’exterior malmesos, fins a 15 punts.
No reducció: 0 punts
Reducció a 24 h, 15 punts

L’empresa ofereix una reducció de 2 cops per setmana.
L’empresa ofereix una reducció de 24 hores.

I no havent més assumptes per tractar, la presidenta aixecà la sessió del dia assenyalat a
l’encapçalament.
De tot això s’estén la present Acta que firma la presidenta junt amb mi, la secretària, que
dono CONSTÀNCIA.

11
El document original ha estat signat electrònicament per:
Montserrat Oriol Bellot el dia 07/06/2019 a les 14:12, que informa;
Margarita Tossas Marques el dia 07/06/2019 a les 14:29, que informa.
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