ACTA
Id. Exp:
Procediment:
Tramitació:

de la mesa de contractació per l'obertura i qualificació de documentació
avaluable de forma automàtica
56/15 Contractació dels treballs de disseny, producció,
comercialització i distribució dels productes
negociat sense publicitat promocionals i el merchandising oficial dels XVIII
Ordinari Jocs Mediterranis.

Tipus:

Serveis

Tipus
licitació:

500.000€

Composició de la mesa:
Presidència: Sr. Javier Villamayor Caamaño, Comissionat pels Jocs de l’Ajuntament
Vocals :
⋅
⋅
⋅

Sr. Joan Anton Font Monclus, Secretari de la Fundació Tarragona 2017
Sra. Judith Rubinat, directora d’Sponsorship & Events de la Fundació Tarragona 2017
Sr. Vicente Javaloyes, Director Corporatiu de la Fundació Tarragona 2017.

Secretari: Sra. Mariona Casals, treballadora de la Fundació Tarragona 2017 adscrita a la
contractació de Serveis i Subministraments.
També assisteix a l’acte la Sra. Laura Serral, adscrita a l’àrea d’Sponsorship & Events de la
Fundació Tarragona 2017.
A les dependències de l’Ajuntament de Tarragona de la Ciutat de Tarragona, a les 14:40 hores del
dia 4 d’abril de 2016, es constitueix la Mesa de Contractació composta en la forma precedentment
assenyalada.
Oberta la sessió, la secretària de la Mesa dóna la paraula a la Sra. Laura Serral, que exposa el
contingut de l’informe de valoració de les ofertes tècniques elaborat pel Departament
d’Sponsorship & Events, d’acord amb el qual les dues (2) empreses admeses a licitació han
obtingut les puntuacions següents:
Pla de disseny i Pla
de
producció
comercialització i
distribució
EXPOLICENCIAS, 11
27
S.L.
Fabricats
i 13
11
Manipulats
SIGNO, SL.

Responsabilitat
social
corporativa
5

Puntuació total
criteris
no
automàtics
43

3

27
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La Mesa decideix assumir el contingut de l’esmentat informe i atorgar les puntuacions a dalt
transcrites.
Seguidament s’incorporen a l’acte representants de les dues empreses admeses a licitació.
Concretament, les persones següents:
-

El Sr. Jordi Navarro, en representació d’Expolicencias, S.L.
El Sr. Sergio Galiano, en representació d’Expolicencias, S.L..
La Sra. Mª del Carmen Colell, en representació d’Expolicencias, S.L..
El Sr. Robert Balaña, en representació de Fabricats Manipulats Signo, S.L.

La secretària de la Mesa de Contractació dóna compte als assistents de les puntuacions
obtingudes segons l’informe emès pels Serveis Tècnics del Departament d’Sponsorship & Events
de la Fundació Tarragona 2017, reproduïdes més amunt.
Acte seguit es procedeix a l’obertura dels sobres amb la documentació avaluable automàticament
de les empreses admeses, que tenen el contingut següent:
Canon fixe
Fabricats i
Manipulats SIGNO,
SL.

30.000 €

EXPOLICENCIAS,
S.L.

15.000 €

Percentatge
Royalty
Fins 500.000 €: 8%
A partir de 500.000
€: 10 %
15%

Atès que l’empresa Fabricats i Manipulats SIGNO, S.L. ha proposat dos percentatges de royalty
diferents, es decideix calcular la puntuació que li correspondria en funció de cadascun dels
esmentats percentatges. En conseqüència, les puntuacions pels criteris avaluables
automàticament serien les següents:
Canon
fixe

Puntuació
Percentatge
canon
royalty
fixe
8%

Fabricats i
Manipulats SIGNO,
SL.

30.000 €

EXPOLICENCIAS,
S.L.

15.000 €

20 punts
10 %
15 punts

15 %

Puntuació
percentatge
royalty
13,33 %

PUNTUACIÓ
TOTAL
33,33

16,67 %

36,67

25 %

40

Tenint en compte allò anterior, la Mesa exposa la classificació resultant, prenent en consideració,
igualment, les diferents puntuacions corresponents en funció dels dos percentatges de royalties
proposats per l’empresa Fabricats i Manipulats SIGNO, SL.:
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Puntuació
criteris no
automàtics

Puntuació
criteris
automàtics

PUNTUACIÓ
TOTAL

Núm. plica

Licitador

44

EXPOLICENCIAS,
43
S.L.

40

83

45

Fabricats i
Manipulats
SIGNO, SL.

33,33 (royalty
8%)
36,67 (royalty
10%)

60,33 (royalty
8%)
63,67 (royalty
10%)

27

En aquest sentit, es constata que l’empresa que obté una major puntuació (tant en el supòsit en el
que es prengui en consideració el percentatge de royalty del 8% o el del 10%, proposats per
l’empresa Fabricats i Manipulats SIGNO, SL.) és EXPOLICENCIAS, S.L.
Per tant, la Mesa aprova la classificació a dalt relacionada i proposa demanar tota la
documentació necessària per procedir a l’adjudicació dels treballs a l’empresa Expolicencias, S.L.
I sense més, es dóna l’acte per acabat, el President aixeca la sessió a les 15:00 i de tot el que
antecedeix, com a secretari, estenc la present acta, que signen amb mi la resta de membres de la
Mesa.

La presidència

La secretaria de la mesa

El Secretari de la Fundació

El Director
Fundació

Corporatiu

de

la

La directora
d’Sponsorship & Events de la Fundació
Tarragona 2017
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