Exp. PO 2021/01

Acta d’obertura dels sobres A i B – Documentació Administrativa i Documentació avaluable
mitjançant judicis de valor

Mitjançant videoconferència, a les 10:30 hores del dia 25 de març de 2021, es constitueix la
Mesa de Contractació del Consorci de Turisme de Barcelona designada per l’expedient de
referència, en sessió privada, per la contractació del servei d’elaboració d’un pla i estratègia de
mitjans off i online, la seva implementació i contractació dels diferents suports, canals i mitjans
proposats per la campanya de publicitat “Barcelona Com Mai Abans” de Turisme de Barcelona,
amb codi d’expedient PO 2021/01, mitjançant procediment obert i amb tramitació ordinària.
La Mesa de Contractació queda vàlidament constituïda per la compareixença dels següents
membres:
Presidenta: Sra. Teresa Pérez, cap d’imatge i contingut
Secretària vocal Jurídic: Sra. Laura Ares Martínez, Directora de Serveis Jurídics
Vocal econòmic: Sr. Abel Pérez, Director d’Operacions
Vocal: Sr.David Leánez, Director àrea TIC
Vocal: Sr. Núria Ruiz, màrqueting digital
Vocal: Sr. Oscar Espuña, màrqueting digital

D’acord amb l’ordre del dia prefixat a la convocatòria de la Mesa, han presentat oferta dues
empreses:
- DATAPLANNING ESPAÑA, S.L.U.
- MEDIALOG COMUNICATIONS, S.L.
Ambdues empreses han presentat la declaració responsable de manera correcta, restant
admeses al procediment de referència.
Seguidament es procedeix a l’obertura del sobre B de les ofertes presentades, comprovant,
sense entrar en detall, que aporten tota la documentació sol·licitada per a poder aplicar els
criteris de adjudicació sotmesos a judicis de valor.
Feta la comprovació, la Mesa de Contractació lliura la documentació als tècnics corresponents
per a la seva valoració.
Atès al que es determina al QC del present procediment, s’ha d’efectuar presentació de les
propostes. En aquest sentit, aquesta presentació s'efectuarà mitjançant reunió telemàtica el dia
31 de març de 2021, segons la següent planificació:
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- Dataplanning España, S.L.U. reunió a les 10:00h
- Medialog Comunications, S.L. reunió a les 11.15h.
Es farà enviament mitjançant correu electrònic del link a les adreces determinades per les
empreses licitadores per a l'accés a la sala virtual.
Un cop s’efectuin les presentacions es procedirà a la valoració de les propostes. Quan aquesta
Mesa disposi del corresponent informe tècnic, es facilitarà a les empreses licitadores per a la
seva consulta, citant-les per a l’obertura, en sessió pública, del sobre C, corresponent als criteris
tècnics objectius i l’oferta econòmica.
I sense cap altra qüestió a considerar, essent les 10:45 hores, la Presidenta 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 de
l’espai de licitació corresponent.
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