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TNFoRME D'ADJUDrcecró DEL

coNTRAcrE MENoR AMB puBltctrAT

Codicontracte

u200000009

Número diexpedient:

2020/009

Tipus contracte

amb publicitat
Serveis professionals de community manager:
seguiment de l'estratègia digital, planificació, gestió
dinamització de les xarxes socials de la Ruta del
Modernisme de Barcelona, per al'any 2020
13.000,00 €
21%
10.743,80 €
Serveis

Objecte:

Pressupost de licitació (lVA inclòs)
IVA tipus 21%.................
Pressupost net (sense l' IVA)........-...
Aouest pressupost net no pot ser suBerat per les

- Menor

i

ofertes dels licitadors

Les propostes presentades i que s'avaluen corresponen als següents licitadors
INTUS, SL

SARAMBA STUDIO, SL

VALORACIÓ OC LES OFERTES:

1. Per I'oferta econòmica (fins

a 50 punts)

De conformitat amb l'art. 85 del RGLCAP, referent
anormals o desproporcionats, on s'indica:

- un diferencialde

al límits per a la consideració d'ofertes amb

10 punts percentuals per sota de ta mitjana de les ofertes

no es considera cap oferta amb valor anormal o desproporcionat

A continuació el detall dels imports nets presentats pels licitadors

lmport net de l'oferta

lntus, SL

Saramba Studio, SL

8.590,00 €

9.008,26 €

Es valora aplicant la següent fórmula

Pressuposf net licitació

-

oferta

x

Puntuació resultant =
Pressuposf net licitació - oferta més econòmica

A continuació el detall dels punts obtinguts pels licitadors

punts màxims

valors
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(50 punts)

pururuRcró

2.

intus, SL

Saramba Studio, SL

50,00

40,29

Per Ia participació en tallers. iornades i cursos relacionats amb la formació (fins a 20 punts)

A continuació l'oferta presentada pels licitadors:

lntus, SL

Saramba Studio, SL

0

0

Certificats presentats

S'atorga 2 punts per cada participació realitzada, fins a un màxim de 20 punts.
A continuació el detall dels punts obtinguts pels licitadors
(20 punts)

PUNTUAGIÓ

3.

lntus, SL

Saramba Studio, SL

0,00

0,00

Per I'experiència en socialmedia especialitzada en Art i Modernisme ffins a 30 punts)

A continuació l'oferta presentada pels licitadors:

lntus, SL

Saramba Studio, SL

0

2

Anys certificats d'experiència
en Modernisme

S'atorga 6 punts per cada any d'experiència en social media especialitzada en Art i Modernisme, fins a un
màxim de 30 punts.
A continuació el detall dels punts obtinguts pels licitadors:
(30 punts)

PUNTUACIÓ

lntus, SL

Saramba Studio, SL

0,00

12,00
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pU¡¡TUlClÓ flNnl (Oferta econòmica + Participacio en tatters, jornades i/o cursos
social media especialihada en Art i Modernísme)
Intus, SL

Saramba Studio, SL

Oferta econòmica

50,00

40,29

Participació en tallers, jornades, etc

0,00

0,00

Experiència en Art i Modernisme

0,00

12,00

50,00

52,29

TOTAL PUNTUACIÓ TI¡IRI.

+ Experiència

en

PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ:
Vistes les puntuacions assolides pels licitadors seguint els criteris establerts, el licitador que ha assolit la
puntuació més elevada és I'empresa Saramba Studio, SL i en conseqüència aquesta direcció proposa li
sigui adjudicat el contracte número U200000009 per un import total de 10.900,00 euros (9.008,26 euros
d'import net i 1.891,74 euros d'lVA).

Anabel Emilio Cuesta
Departament de Rutes i Publicacions
1 7 de gener de 2020

