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Acta d’Obertura Sobre C i Proposta d’Adjudicació
Mitjançant videoconferència, a les 10:30 hores del dia 27 de juliol de 2020, es constitueix la
Mesa de Contractació del Consorci de Turisme de Barcelona designada per l’expedient de
referència, en sessió pública, per la contractació del servei de disseny, producció, muntatge,
desmuntatge, coordinació, transport i emmagatzematge d’un estand del Barcelona Convention
Bureau per a la fira IBTM World 2020, amb codi d’expedient PO 2020/02, mitjançant
procediment obert i amb tramitació ordinària.
La Mesa de Contractació queda vàlidament constituïda per la compareixença dels següents
membres:
Presidenta: Sra. Anna Bueno, association meetings manager
Secretària: Sra. Laura Ares Martínez, responsable de contractació
Vocal: Sr. Abel Pérez, cap d’administració
Vocal: Sra. Noemí Rossell, international promotion manager
Vocal: Sra. Mònica Garcia, association meetings manager, en substitució de la Sra. Mònica
Colomer
Havent estat notificades les empreses licitadores per l’acte d’obertura del sobre C, es facilita 5
minuts per a la compareixença de les empreses licitadores. Finalment s’inicia l’acte únicament
amb la presència de la Sra. Anna Silla en representació de l’empresa Barthes i Blod, S.L.
Es recorda que a la reunió de la Mesa de Contractació del 29 de juny de 2020 es procedí a
l’obertura del “Sobre B – Documentació relativa als criteris d’adjudicació avaluables en funció
d’un judici de valor” fent entrega de la documentació als tècnics de referència.
D’acord amb la documentació facilitada en aquest sobre B, els tècnics determinaren el
compliment de les característiques mínimes tècniques, efectuaren valoració subjectiva i
emeteren informe en data 17 de juliol de 2020.
En aquest sentit, en data 21 de juliol de 2020 es procedí a fer reunió privada per a la valoració
de l’informe tècnic, emetent acta i detallant la puntuació definitiva en relació als criteris
avaluables mitjançant judicis de valor. En la citada acta consta el següent resultat:
Criteris de valoració avaluables mitjançant judicis de valor
Creativitat en el disseny
Visibilitat de l’estand dins del pavelló
Senyalització clara i eficient de les empreses i entitats participants a
l’estand
Millor aprofitament de l’espai
Mobiliari còmode i funcional
Flexibilitat per fer modificacions en els materials i/o disseny del
projecte sense modificar el contracte.
PUNTUACIÓ CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR

Puntuació
Fins a 15
Fins a 10

Barthes i Blod
12
8

2003
8
6

2003 Dylunio
10
8

Fins a

10

4

6

6

Fins a
Fins a

5
5

4
3

2,5
3

3,5
3,5

Fins a

4

1

0

1

49

32

25,5

32
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Havent donat a conèixer els resultats d’aquestes valoracions subjectives, es procedeix a
l’obertura del “Sobre C – Documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica”
de les empreses licitadores, recordant que el present procediment s’incorporen com a criteris
objectius l’oferta econòmica i l’acreditació de disposar de certificats mediambientals i de
sostenibilitat o bé de l’existència d’un procediment de gestió de residus.
Tal com es determina a l’apartat H del quadre de característiques del contracte, en relació a
l’oferta econòmica, la fórmula a aplicar és la següent:

Respecte els certificats mediambientals i de sostenibilitat, la puntuació és automàtica, facilitant
11 punts a les empreses que facilitin la documentació i 0 punts a les empreses que no ho
entreguin.
S’obren els sobres i es comprova que les ofertes econòmiques presentades per les empreses
licitadores no incorren en temeritat d’acord amb les regles preestablertes.
Així doncs, en aplicació de les fórmules i condicions fixades i en funció de l’oferta presentada, el
resultat de la valoració econòmica és el següent:
Licitadors

Oferta

130.000,00 €
131.000,00 €
144.225,00 €

Barthes & Blod, S.L.
2003, S.L. (m30 Stands)
2003 Dylunio, S.L.

Promig

Punts
obtinguts

% Baixa s/Promig

Baixa Temerària

40,00
39,69
36,05

----

No
No
No

135.075,00 €

Respecte el criteri tècnic relatiu a les acreditacions mediambientals o l’existència d’un
procediment de gestió de residus, totes tres empreses han facilitat els seus sistemes, de manera
que es facilita la màxima puntuació a totes elles, tal i com s’indica a continuació:

Criteris de valoració quantificables automàticament

Acreditacions mediambientals i de sostenibilitat de
l’empresa (o bé procediment de gestió de residus)

Puntuació

Fins a

Mètode de Puntuació

11 Sí: 11 punts / no: 0 punts

Barthes i Blod

2003 (m30 stands) 2003 Dylunio
11

11

11
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Tenint en compte aquesta puntuació obtinguda, relativa als criteris objectius, sumada a la
puntuació del sobre B, resulta el quadre de puntuació total i de classificació següent:
Classificació

1
2
3

Licitadors

Barthes & Blod, S.L.
2003 Dylunio, S.L.
2003, S.L. (m30 Stands)

Puntuació Doc. Tècnica
Subjectiva

Puntuació Doc.
Tècnica Objectiva

Puntuació Econòmica

TOTAL PUNTUACIÓ

32
32
25,5

11
11
11

40,00
36,05
39,69

83,00
79,05
76,19

El resultat i la classificació s’eleven a l’òrgan de contractació per a la seva conformitat en la
proposta següent:
Proposar l’adjudicació del contracte del servei de disseny, producció, muntatge, desmuntatge,
coordinació, transport i emmagatzematge d’un estand del Barcelona Convention Bureau per a
la fira IBTM World 2020, amb codi d’expedient PO 2020/02, a favor de l’empresa Barthes i Blod,
S.L. d’acord amb les característiques tècniques detallades a la seva proposta i un import
d’adjudicació de 130.000,00 euros (IVA exclòs).
I de conformitat amb l’establert al Plec de Clàusules Administratives del contracte, sol·licitar a
l’empresa proposada, la documentació prèvia a l’adjudicació del contracte.
I sense cap altra qüestió a considerar, sent les 11:00 hores del dia 27 de juliol de 2020, el
President de la Mesa dóna per acabada la reunió i perquè quedi constància dels aspectes
tractats, s’estén la present acta que romandrà publicada al Perfil del Contractant del Consorci
de Turisme de Barcelona dins l’espai de licitació corresponent.

La Presidenta

La secretària

Sra. Anna Bueno

Sra. Laura Ares Martínez
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