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En la licitació dels serveis de disseny i impressió de la Memòria Econòmica i d’Activitats de 
Mercabarna, duta a terme mitjançant procediment negociat, s’han presentat un total de 3 
empreses, que han aportat tota la documentació requerida. Aquestes han estat: 
 

- Bcnpress Comunicación 
- C.G Creaciones Gráficas 
- Extra Estudio  

 
L’oferta econòmica de cadascuna de les empreses queda resumida a la següent taula: 
 

 
RESUM 

Bcnpress Comunicación 55.600€ 
C.G Creaciones Gráficas 57.975€ 
Extra Estudio  66.500€ 

 
 
El pressupost màxim de licitació és de 70.000€ (IVA exclòs), i les 3 ofertes presentades 
acompleixen aquest criteri. 
 
Els criteris de valoració estan recollits en l’annex 5 del Plec Administratiu. 

En primer lloc es procedeix a calcular la puntuació econòmica. 

1. OFERTA ECONÒMICA. Puntuació màxima 25 punts 
Per la valoració del preu s’aplicarà la següent fórmula: 
 
P = (Omin /Oi) x 25 
 
On: 
P = Puntuació ( 0 ≤ P ≤ 25) 
Oi = import oferta a valorar 
Omin = import oferta més baixa no exclosa per baixa temerària  
 
(Les ofertes que estiguin per sota un 10% de la mitjana, podran ser considerades 
temeràries o desproporcionades). 
 

Per poder establir si hi ha alguna oferta temerària o desproporcionada, realitzem la següent taula: 
 

 
RESUM 

 
Preu licitació % baixa 

Bcnpress Comunicación 55.600€ -7,3% 
C.G Creaciones Gráficas 57.975€ -3,4% 
Extra Estudio  66.500€ 10,7% 

   Mitjana preu licitació 60.025€ 
  

 
Cap baixada està per sota del 10% de la mitjana, conseqüentment, i d’acord als criteris de 
valoració, no es descarta cap oferta per aquest motiu. 



 

 
3 

 
Per portar a terme la valoració econòmica s’elabora la següent taula aplicant la fórmula ja 
explicada. 
 
La puntuació econòmica resta: 
 

 
OFERTES PUNTS(a) 

Bcnpress Comunicación 55.600€ 25 
C.G Creaciones Gráficas 57.975€ 23 
Extra Estudio  66.500€ 20 

 
Es passa a continuació a fer la valoració tècnica. 
   
Criteris de valoració tècnica:  

2. Detall de la proposta 
Puntuació màxima 25 punts 

- Bcnpress Comunicación: Proposta en funció del projecte plantejat per Mercabarna. 
Presenta una Memòria en format paper (llibre) i un web on es recullen els continguts 
de la publicació utilitzant com a suport recursos audiovisuals (podcasts, vídeo, galeries 
fotos...). Valoració 20 punts 

- C.G Creaciones Gráficas: Proposta en funció del projecte plantejat per Mercabarna. Es 
proposa fer una Memòria en format paper (llibre) i traslladar aquests continguts a un 
web però amb pocs recursos audiovisuals. Valoració 20 punts 

- Extra Estudio: Proposta en funció del projecte plantejat per Mercabarna. Planteja fer 
una Memòria en paper, amb diferents alternatives de format (model diari o model 
llibre). Aquest suport s’acompanya d’un web on s’ofereixen continguts escrits i 
audiovisuals que complementen i enriqueixen els aportats a la versió en paper. 
Valoració 25 punts  

 
3. Proposta conceptual  
Puntuació màxima 25 punts 
Bcnpress Comunicación  i C.G Creaciones Gráficas –valorades les dues amb 15 punts– fan una 
proposta conceptual correcta però que no s’ajusta del tot a les necessitats comunicatives i 
estratègiques de Mercabarna, ja que no plantegen un fil conductor que permeti aglutinar de 
forma clara els diferents continguts del 2014. Per la seva banda, Extra Estudio, que obté 20 
punts, proposa un concepte encertat des del punt de vista de missatge institucional però que 
s’ha de polir en el seu desenvolupament per adaptar-lo a allò que es vol transmetre aquest 
any.  

 
4. Calendari 
Puntuació màxima 10 punts 
C.G Creaciones Gráficas i Extra Estudio obtenen la màxima valoració ja que presenten un 
calendari d’execució adient per Mercabarna. Bcnpress Comunicación té 8 punts perquè 
proposen uns terminis que no es poden complir per part de Mercabarna.  
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5. Equip de treball 
Puntuació màxima 10 punts 
Totes tres empreses obtenen els 10 punts ja que tenen un equip extens i especialitzat. 

 
6. Coneixement sector 
Puntuació màxima 5 punts 
Bcnpress Comunicación es valora amb 5 punts perquè ha treballat amb empreses 
d’alimentació fresca. A  C.G Creaciones Gráficas se li donen 3 punts perquè coneix el sector 
alimentari però té poca experiència en el fresc. Extra Estudio té 5 punts perquè coneix el 
sector alimentari fresc i té un ampli coneixement de Mercabarna.  
 

 
7. RESUM PUNTUACIÓ 

 
S’adjunta a continuació quadre resum de les puntuacions obtingudes per cadascuna de les ofertes.  

 
 

 
PUNTS(1) PUNTS(2) PUNTS(3) PUNTS(4) PUNTS(5) PUNTS(6) PUNTS T 

Bcnpress Comunicación  25 20 15 8 10 5 83 
C.G Creaciones Gráficas 23 20 15 10 10 3 81 
Extra Estudio  20 25 20 10 10 5 90 
 
 

Conseqüentment, es proposa a l’empresa Extra Estudio amb 90 punts com a adjudicatària dels 
serveis de disseny i impressió de la Memòria Econòmica i d’Activitats de Mercabarna, per un 
import de 66.500 -€ (iva exclòs). 
 
Aquest import equival a un 5% de reducció respecte el pressupost màxim de licitació aprovat. 
 


	/
	INFORME D’ADJUDICACIÓ
	EXP. NEG.14104
	(24/11/2014)


		2014-11-27T16:54:51+0100
	Juridic i Financer




