INFORME TÈCNIC D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE LA
XARXA SOCIAL INSTAGRAM ASSOCIAT A LA PLATAFORMA DE ECOMMERCE COMPRA08840 (EXP. 04/FCV/2021)
Joana Pastor com a Gestora del Projecte Compra0884 de la FUNDACIO CIUTAT
VILADECANS.

INFORMA
Identificació del document
Informe tècnic per a l’adjudicació del procediment obert abreujat simplificat, per l´adjudicació
del servei de dinamització de la xarxa social instagram associat a la plataforma de ecommerce compra08840 (Exp. 04/fcv/2021)

Antecedents
Atès que en data 23 de desembre del 2021 es va publicar, al perfil del contractant de la
FUNDACIÓ
CIUTAT
DE
VILADECANS
mitjançant
la
pagina
web
www.fundacioviladecans.cat/ca/transparencia.

Atès que la tramitació de donar d´alta el perfil del contractant està actualment en tràmit, es
va convidar a les següents empreses, a partir del dia de la publicació:
-

NETSENSE SL
Sonia Gómez Petit. Community Manager

Atès que en data 30 de desembre del 2021, un cop finalitzat el termini de presentació
d’ofertes, es va procedir per l´òrgan de contractació a l’obertura dels documents contenidors
de la documentació i proposta econòmica pels interessats en optar a l´adjudicació del servei
de dinamització de la xarxa social instagram associat a la plataforma de e-commerce
compra08840 (Exp. 04/fcv/2021)
Les empreses que han presentat oferta són:
-

Licitador 1:
Data de presentació: 30/12/2021
EMPRESA: Sonia Gómez Petit. Community Manager
Identificador (CIF): ES

Atès que s’establia al Plec de Clàusules Administratives, els següents CRITERIS DE
VALORACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
Les ofertes presentades i admeses seran estudiades, valorades i ponderades, d’acord amb
els següents criteris de valoració en ordre de major a menor importància:

A.- Millora del pressupost de licitació.

70 punts

1

El preu de licitació és únic i el que compta en aquest apartat, per fer-ne la valoració és el preu unitari,
independentment del cost de la quantitat sol·licitada. L’oferta que presenti el preu més baix obtindrà la
màxima puntuació. La resta d’ofertes seran valorades de forma proporcional de conformitat amb la
següent fórmula:
Punts oferta =

(Millor oferta * 70 )
(Oferta valorada)

Criteris per determinar que una oferta es pot considerar anormalment baixa o desproporcionda.
Podran ser desestimades per baixa temerària les ofertes l'import de les quals sigui igual o
inferior al 85% de la mitjana aritmètica dels imports de totes les ofertes presentades i
acceptades. Quan es presumeixi fonamentadament que una proposició no podrà ser
acomplerta normalment com a conseqüència de baixes desproporcionades o temeràries,
s’haurà de justificar mitjançant un estudi econòmic-financer de la viabilitat de l’oferta. Sense
aquest estudi detallat la proposta serà automàticament exclosa.
B.- Valoració dels aspectes addicionals

30 punts

B.1 Valoració equip tècnic...................................................................................... 5 punts
B.2 Valoració Memòria Tècnica...........,.................................................................. 20 punts
B.3 Altres Millores................................................................................................. 5 punts
En aquest apartat es valoraran aquelles millores que afecten més directament al servei licitat.
B.1. Equip tècnic........................................ de 0 a 5 punts
Es valorarà de 0 a 5 punts la qualitat de l’equip tècnic, la seva formació en Comunity
Manager i dinamització de Xarxes Socials i la seva experiència en projectes similars
B.2. Valoració Memòria Tècnica............... de 0 a 20 punts
Es valorarà fins a un màxim de 10 punts la qualitat de la memòria, la seva claredat, la
seva concreció, la seva adequació als objectius del servei i la seva capacitat de ser
portada a la pràctica.
Es valorarà fins a un màxim de 10 punts que la Memòria tècnica mostri un projecte
arrelat al comerç de Viladecans, coneixedor de la seva problemàtica i que empatitzi
amb ell
B.3. Altres Millores................................... de 0 a 5 punts
Es valorarà amb 5 punts qualsevol millora que es presenti i que millori el servei licitat.

VALORACIÓ DE LES OFERTES
1. Millora del pressupost de licitació
OFERTA
Sonia Gómez
Petit.
Community
Manager

9.000,00 €

2

I.V.A (21%)

Oferta+IVA

1.890,00 €

10.890,00 €

2. Valoració d’aspectes addicionals

Nom de l’empresa:

Sonia Gómez Petit. Community Manager

Valoració Equip Tècnic

1 punts

Valoració Memòria Tècnica

15 punts

Millores

5 punts

Oferta Econòmica

9.000,00 € (sense IVA). Total 70 punts

Valoració Total

91 punts

Atesa la valoració continguda en el present informe, el licitador numero 1 SONIA GÓMEZ PETIT.
COMMUNITY MANAGER, ha obtingut la millor puntuació, amb un total de 91 punts.
Viladecans, 31 de desembre de 2021

Joana Pastor
Fundació Ciutat de Viladecans
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