Serveis Interns
Contractació i Aprovisionaments

Ref.: RLP/cfm/ela
Expedient: 8004330008-2019-0009467
Assumpte: Qualificació de la documentació administrativa (sobre 1) i obertura del
sobre 2, de criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor.
Contracte: Servei de planificació, negociació i compra d’espais i inserció de publicitat
i promoció institucional de la Diputació de Tarragona en els mitjans de comunicació

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Diputacio de Tarragona. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE C75EF49CFC69457A8AAC0574D57C5757 i data d'emissió 04/02/2020 a les 09:58:46

ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ
Dia: 17 de desembre de 2019
Hora: 12.00
Lloc: Sala Emili Morera
Assistents:
President:

Il·ltre. Sr. Marc Ayala Vallvey, Diputat delegat de Contractació i
Expropiacions.

Vocals:

Sra. Pilar Sánchez Peña, secretària general de la Corporació.
Sra. Sandra Andreu Febas, interventora general accidental de
la Corporació.
Sra. Patricia Maria Fernández Soto, cap de secció de
Comunicació.
Sra. Roser Llorach de la Peña, cap de servei de Contractació i
Expropiacions.

Secretària:

Sra. Concepción Fernández-Montes Catalina, tècnica de
Contractació i Expropiacions.

També assisteixen la Sra. Anna García Perera, tècnica de Comunicació i el Sr.
Ricard Pomerol Magrinyà, auxiliar administratiu de gestió de la unitat de
Comunicació, amb veu i sense vot.
En el Palau de la Diputació de Tarragona, en data i hora a dalt indicades, es
constitueix la Mesa de Contractació formada d’acord amb l’annex XIX del Plec
de clàusules administratives particulars, per tal d’examinar la documentació
administrativa aportada pels cinc (5) licitadors presentats.
La Mesa comprova que és correcta i decideix acceptar els (5) cinc licitadors
presentats.
A continuació, en acte públic, es procedeix a l'obertura del sobre núm. 2
(proposta avaluable en base a judicis de valor dels (5) cinc licitadors
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acceptats, que conté la proposta avaluable en base a judicis de valor, amb el
resultat següent:

Sobre núm. 2
Núm.
Plica

LICITADOR

Documentació subjecte a criteris d’adjudicació en
base a judici de valor:
1. Proposta tècnica, fins a 300 punts
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1

√

Dataplanning España, SLU

Proposta tècnica:

2

CARAT ESPAÑA, SAU

3

ZENITH MEDIA, SLU

S'exclou de la licitació: Incorpora document amb l’oferta
econòmica que corresponia adjuntar al sobre 3.
Proposta tècnica:
√

4

MEDIALOG COMMUNICATIONS,
SL

Proposta tècnica:

√

5

PROXIMIA HAVAS, SL

Proposta tècnica:

√

La Mesa comprova que l’empresa Carat España, SAU ha incorporat en aquest
sobre núm. 2 l’oferta econòmica que corresponia adjuntar al sobre núm. 3 i
acorda no acceptar la seva oferta i excloure-la de la licitació, ja que la inclusió
de l’oferta econòmica en el sobre corresponent als criteris avaluables
mitjançant judici de valor trenca el secret de les proposicions.
El Sr. President demana al responsable del contracte que examini i valori la
documentació presentada per les (4) quatre empreses acceptades a la
licitació, d’acord amb els criteris establerts en l'annex XI del Plec de clàusules
administratives particulars i seguidament dóna per finalitzat l’acte, a les 12.15
hores, del qual, com a secretària, estenc aquesta acta, que quedarà aprovada
amb la signatura electrònica del president de la Mesa.
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