Serveis Interns
Contractació i Expropiacions

Ref.: RLP/cfc/ela
Expedient: 8004330008-2019-0009467
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
Assumpte: Mesa d’obertura del sobre núm. 3 (criteris d’adjudicació automàtics)

ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ

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 8E4AA77C1D8E47C3A61EAA085F1DF1EB i data d'emissió 27/02/2020 a les 13:08:21

Dia:
Hora:
Lloc:

28 de gener de 2020
12.30 h
Sala Julio Antonio

Assistents:
President:

Il.ltre. Sr. Marc Ayala Vallvey, diputat delegat de Contractació,
Aprovisionaments i Expropiacions

Vocals:

Sra. Pilar Sánchez Peña, secretària general de la Corporació.
Sra. Tomàs Carbonell Vila, interventor general de la Corporació.
Sra. Patricia Maria Fernández Soto, cap de secció de
Comunicació.
Sra. Josepa Zamora Barceló, en substitució de la cap de servei
de Contractació i Expropiacions.

Secretària:

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

També assisteix el Sr. Ricard Pomerol Magrinyà, auxiliar administratiu de gestió
de la unitat de Comunicació, amb veu i sense vot.
Obert l'acte pel Sr. President, el responsable del contracte exposa a la Mesa
l'informe sobre la valoració dels criteris subjectes a judici de valor. Després
d'estudiar l'informe, la Mesa decideix assumir-lo. Aquest informe es transcriu
parcialment a continuació:
“De les propostes presentades pels licitadors admesos i d'acord amb els criteris
establerts en el apartat 5.1) del Plec de prescripcions tècniques del contracte del
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, s'emet la següent valoració ordenada de major a menor puntuació.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Concepcion Fernandez-Montes Catalina - DNI ** (SIG) el dia 26/02/2020 a les 13:06:29 i Marc Ayala Vallvey - DNI ** (SIG) el dia 27/02/2020 a les 12:20:15

Valoració sobre B – Per ordre puntuació
Núm.
Plyca
Licitadors
4
MEDIALOG COMUNICATIONS, SL
3
ZENITH MEDIA, SLU
5
PROXIMA-HAVAS, SL
1
Dataplanning España, SLU

1)

2)

3)

4)

Puntuació

95
95
68
65

70
75
60
60

45
45
45
37

38
30
28
22

248
245
201
184

“
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A continuació, en acte públic, amb l’assistència de la representant de l’empresa
MEDIALOG COMUNICATIONS, SL, es procedeix a l'obertura del sobre núm. 3
dels licitadors acceptats, que conté l'oferta econòmica. El resum de l’obertura es
publicarà al Perfil de Contractant.
El Sr. President demana al responsable del contracte què examini i valori la
documentació presentada per les empreses, d’acord amb els criteris establerts
en l'annex XII del Plec de clàusules administratives particulars i seguidament
dóna per finalitzat l’acte, a les 12.40 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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