Exp. PO 2020/02

Acta d’Obertura Sobre C i Proposta d’Adjudicació
Mitjançant videoconferència, a les 10:00 hores del dia 19 de gener de 2021, 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 treball de camp de l’Enquesta als
turistes a la destinació Barcelona (ciutat i regió) 2021, amb codi d’expedient PO 2020/03,
mitjançant procediment obert i amb tramitació ordinària.
La Mesa de Contractació queda vàlidament constituïda per la compareixença dels següents
membres:
Presidenta: Sra. Laia Costa, analista de l’Observatori del Turisme a Barcelona
Secretària: Sra. Laura Ares Martínez, responsable de contractació
Vocal econòmic: Sr. Abel Pérez, cap d’administració, organització i RRHH
Vocal: Sr. Roger Serrano, analista de l’Observatori del Turisme a Barcelona
Vocal: Sra. Sandra Gutierrez, de l’Observatori del Turisme a Barcelona
Vocal: Sra. Cristina Carcel, de l’Observatori del Turisme a Barcelona
Vocal: Sra. Montse Giró, en substitució del Sr. Xavier Font, de l’Observatori del Turisme a
Barcelona
Havent estat notificada l’empresa licitadora per l’acte d’obertura del sobre C, s’inicia la sessió
amb l’assistència de la mateixa.
Es recorda que a la reunió de la Mesa de Contractació del 23 de desembre de 2020 es procedí a
l’obertura dels Sobres A i B – Documentació administrativa i documentació relativa als criteris
d’adjudicació avaluables en funció d’un judici de valor fent entrega de la documentació tècnica
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 11 de gener de 2021.
En aquest sentit, en data 12 de gener de 2021 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:

1/4

Exp. PO 2020/02

Havent donat a conèixer els resultats d’aquestes valoracions subjectives, la representant de
l’empresa licitadora planteja algunes consultes en relació a la puntuació atorgada, que són
resoltes pels tècnics avaluadors, els quals són membres de la Mesa de Contractació.
Efectuats els aclariments vers l’informe tècnic, es procedeix a l’obertura del “Sobre C –
Documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica” de l’empresa licitadora,
recordant que el present procediment s’incorporen criteris tècnics objectius i l’oferta
econòmica.
En relació als criteris tècnics quantificables automàticament, l’apartat H del quadre de
característiques del contracte, determina el que segueix:

En relació a l’oferta econòmica, la fórmula a aplicar és la següent:
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Atès que únicament existeix una empresa licitadora, aquesta es durà la màxima puntuació
excepte que la seva oferta superi el pressupost base de licitació o bé que incorri en baixa
temerària d’acord amb els criteris determinats a l’apartat I del Quadre de Característiques.
S’obre el sobre i es comprova que l’oferta econòmica presentada per l’empresa licitadora no
incorre en temeritat d’acord amb les regles preestablertes.
Així doncs, en aplicació de la fórmula, i atès que no existeixen altres ofertes, l’empresa licitadora
es duu el 100% de la puntuació disponible, això són, els 25 punts amb els que es pondera aquest
ítem.
Respecte els criteris tècnics quantificables automàticament, els quals son analitzats amb
posterioritat a l’acte d’obertura, la puntuació resulta tal i com s’indica a continuació:
Criteris de valoració tècnica quantificables automàticament

P. Parcial

Gravació de la pantalla simultàniament a l’enregistrament d’àudio
Connexió permanent a internet per part dels enquestadors a l’hora de
fer les entrevistes, per tal de monitoritzar la mostra a temps real
Traducció i programació del qüestionari al portuguès, neerlandès, xinès
mandarí, rus i/o japonès
Nivell de coneixement d’altres idiomes per part de l’equip enquestador
(francès, alemany, neerlandès, italià, xinés mandarí, rus i japonès)
Millores:
a) Si s’ofereix arribar a un 10% de supervisió presencial amb el seu
informe de resultats
b) Si s’ofereix arribar a un 15% de supervisió mitjançant la seva
comprovació per l’audició de les gravacions als entrevistats en el
treball de camp amb el seu informe de resultats
c) Si s’ofereix arribar a un 15% de supervisió amb la comprovació de les
dades del treball de camp mitjançant contactar amb els entrevistats
per verificar-ne l’autenticitat i la realització de les enquestes amb el
seu informe de resultats
d) Geolocalització en temps real de tots els entrevistadors
PUNTUACIÓ CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT

Puntuació

Ubicació en el
document de
referències tècniques
Pàg.: 5

Mètode de Puntuació

Compliment

Puntuació

9

Sí: 9 punts / no: 0 punts

SÍ

9

3

Sí: 3 punts / no: 0 punts

SÍ

3

Pàg.: 8

5

Sí: 1 punt per idioma fins a un
màxim de 5 punts/ no: 0 punts

SÍ

5

Pàg.: 11

11

Sí: 0,5 punts per idioma fins a un
màxim d'11 punts/ no: 0 punts

SÍ

6,5

Pàg.: 12 + document
declaració d'idiomes

10

Sí: 10 punts / no: 0 punts

SÍ

10

2

Sí: 2 punts / no: 0 punts

SÍ

2

Pàg.: 13

2

Sí: 2 punts / no: 0 punts

SÍ

2

Pàg.: 16

2

Sí: 2 punts / no: 0 punts

SÍ

2

Pàg.: 17

Sí: 4 punts / no: 0 punts

SÍ

4
33,5

Pàg.: 22

4
38

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

Licitadors

Instituto DYM

Puntuació Doc.
Tècnica Subjectiva

Puntuació
Doc. Tècnica
Objectiva

Puntuació
Econòmica

TOTAL PUNTUACIÓ

23,7

33,5

25,0

82,20
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El resultat s’eleva a l’òrgan de contractació per a la seva conformitat en la proposta següent:
Proposar l’adjudicació del contracte del servei del servei de treball de camp de l’Enquesta
als turistes a la destinació Barcelona (ciutat i regió) 2021, amb codi d’expedient PO
2020/03, a favor de l’empresa INSTITUTO DYM, INVESTIOGACIONES Y ASESORAMIENTO
ECONÓMICO EN DISTRIBUCIÓN MERCADOS Y VENTAS, S.A., amb NIF A-08149304, d’acord amb
les característiques tècniques detallades a la seva proposta i un preu d’adjudicació de
152.500,00 euros IVA exclòs (184.525,00 euros IVA inclòs).
I de conformitat amb l’establert al Plec de Clàusules Administratives del contracte, la secretària
de la Mesa requerirà a l’empresa proposada per a la presentació de la documentació prèvia a
l’adjudicació del contracte.
I sense cap altra qüestió a considerar, sent les 10:15 hores del dia 19 de gener de 2021, 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 l’espai de licitació corresponent.

La Presidenta
Firmado

La secretària

por
Laia Costa digitalmente
Laia Costa Sanahuja
Fecha:
2021.01.20
Sanahuja 14:21:34 +01'00'

Fecha:
Laura Ares
Martínez Bravo - 2021.01.20
DNI 47911854W 14:25:25
(AUT)
+01'00'

Sra. Laia Costa

Sra. Laura Ares Martínez
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