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ACTA D’OBERTURA DEL SOBRE n. 3
DEL PROCEDIMENT OBERT, PER CONTRACTAR EL SERVEI
CONSISTENT EN EL DISSENY DE MATERIALS GRÀFICS I
DIGITALS, IMPRESSIÓ I IMPREMTA, PER LOTS

A Lloret de Mar (la Selva), el dia 20 d’agost de 2018
A les 11:00 hores, es constitueix a la Sala d'Actes de la Casa de la Vila, la
Mesa per a la celebració de l'acte d'obertura del Sobre n. 3 de
pliques presentades per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del
servei consistent en el disseny de materials gràfics i digitals, impressió i
impremta, per LOTS.
De conformitat al que disposa la Llei de Bases de Règim Local, Text Refós
de Règim Local, Llei Municipal de Catalunya i el RD Legislatiu 3/2011,
presideix la Mesa la Regidora Delegada de Serveis Generals Sra. LLUÏSA
BALTRONS I MOLINA, i la formen el Secretari Accidental Sr. DAVID REIXACH
I SAURA, la TAG MIG de Serveis Jurídics Sra. Elisabet Sureda i la Interventora
Accidental Sra. DOLORS JORDAN. Actua com a Secretària la funcionària de la
secció de Serveis Jurídics Sra. GEMMA HIDALGO.
L'acte és públic i assisteixen representants de les següents empreses
licitadores: BRAVA COMUNICACIONS SC, GRÀFIQUES LLORET SL I ARTS
GRÀFIQUES CANTALOZELLA SL.
Tot seguit, la Sra. Presidenta declara obert l'acte i per la Sra. Secretària es
procedeix a donar lectura dels articles del RD Legislatiu 3/2011 que fan
referència al procediment obert.
S’informa als assistents que en data 18/04/2018 es va realitzar l’acta
d’obertura del Sobre n. 1 i en data 19/04/2018 del Sobre n. 2. La
documentació tècnica, contingut del Sobre n. 2, es va passar als Serveis
Tècnics Municipals per a la corresponent valoració.
En data 09/08/2018 els Serveis Tècnics Municipals va emetre l’informe tècnic,
que valora la documentació presentada en el Sobre 2, amb el següent resultat
(fins 30 punts per a cadascun dels lots): S’adjunta Annex a aquesta acta.
A continuació, es procedeix a l'obertura del sobre n. 3 corresponent a l’oferta
econòmica per preus unitaris ( fins a 50 punts per a cadascun dels lots) i
millores amb el següent resultat (fins a 20punts per a cadascun dels lots):
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PLICA 1 – EDITORIAL MIC
OFERTA LOT 3 – DISSENY I IMPRESSIÓ REVISTE I GUIES MUNICIPALS
PREU OFERTAT

TIPOLOGIA MATERIAL

(IVA A PART)

Revistes mida 210x144mm (horitzontal); Paper estucat de 100g;
Impressió 4+4; Plegades i cosides amb grapa (Teatre)
12.000

1.798,00 €

- Revistes 165x235mm; 24 pàgines; 4+4; paper estucat reciclat de
130g ( Pla educatiu de l’Entorn)
2.500 unitats

1.165,40 €

- Revistes A5; 4+4; 16 pàgines; paper estucat reciclat de 130g (Cursos
Centres cívics)
4000 unitats

1320,40 €

- Revistes DIN A4 de 28 pàgines, 4+4, paper Rives Tradition Blanc
Natural de 100 g/m2 (Sesmond)
700 unitats

1.323,80 €

- Revistes 105x210 mm; 48 pàgines; 4+4; paper estucat reciclat de
115g (Cursos Esportius)
5.000 unitats

1.745,80 €

Guia; mida A5;52 pàgines interiors amb paper estucat reciclat de
130g;Roberta amb paper estucat reciclat de 350g; 4+4;enquadernació
rústica cosida.
1.500 unitats

2.268,60 €

MILLORES: Realització gratuïta de treballs no previstos a l’annex III per un valor
de 6.000,00 €/any IVA no Inclòs
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PLICA 2 – AUBERT IMPRIMEIX SL
OFERTA LOT 1 – DISSENY IMPRESSIÓ I IMPREMTA DE MATERIAL GRÀFIC I
DIGITAL CORPORATIU
PREU OFERTAT

TIPOLOGIA MATERIAL

(IVA a part)
- Cartells; 4+0, DIN A3 paper estucat 130 g/m2
100 unitats 75,00 €
150 unitats

90,00 €

250 unitats

105,00 €

- Díptics; tintes 4 + 4; paper 130 g/m2 (paper estucat reciclat) mida A4
plegats a A5

- Fullets A5; tintes 4+0; paper estucat reciclat de 130g/ m2
paquets de 25 u.

250 unitats

122,00 €

500 unitats

185,00 €

1.000 unitats

260,00 €

3.000 unitats

491,00 €

;separats en

300 unitats

54,00 €

500 unitats

65,00 €

2.500 unitats

190,00 €

- Carpetes d’arxiu, mida oberta 47x63cm, troquelades amb 5 fendits (llom
variable) i pestanyes, cartolina reciclada de 350g;um color de tinta; amb
tira de velcro per enganxar pestanyes
Unitats 500

646,00 €

- Formularis duplicats DIN A4; paper 60 g/m2 autocopiatiu, 1+0

-

Blocs (droga) PL

250 unitats

105,00 €

500 unitats

140,00 €

10.000 unitats

727,00 €
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Blocs de 25 fulls quadruplicats. Mida 148x210 mm. Paper autocopiatiu
(blanc, groc, verd i rosa). 1r i 4t full impressió 1 cara a 1 tinta. 2n i 3r full
impressió 2 cares a 1 tinta.
-

Taladrats i numerats amb codi de barres.
160 unitats

572,00 €

- Sobres reciclats sense finestra 115 x 225 1+0
3.500 unitats 297,00 €
- Fulls de correus amb 3 acusaments de rebuda;mida DIN A4;tintes 1+1;
paper Offset rosa de 80 g/m amb taladres laterals i tira adhesiva (per
enganxar al sobre)
1.000 unitats

215,00 €

-Fullets mida 100x210 mm; Paper estucat 150 g; Impressió 4+4 tintes
(piscina)
15.000 unitats 338,00 €
20.000 unitats

393,00 €

Fullets oberts mida 394x210mm; Plegats en finestra a mida 210x100mm;
paper estucat reciclat de 130g; impressió 4+4 (pressupostos participats)
15.000 unitats

1.080,00 €

MILLORES: Realització gratuïta de treballs no previstos a l’annex I per un valor de
3.000,00 €/any IVA no Inclòs

OFERTA LOT 2 – DISSENY D’ELEMENTS TIPUS BANDEROLES, ROLL UP.
CAPCELERES DE FACEBOOK I ALTRES
TIPOLOGIA MATERIAL

PREU IVA a
part

Disseny de banderola (80x100 cm)

95,00 €

Disseny de lona (mida 1800x4540 mm)

110,00 €

Disseny capçalera de Facebook (851x315 píxels)

50,00 €

Disseny targetó invitació mida 210x100 mm

52,00 €

MILLORES: Realització gratuïta de treballs no previstos a l’annex II per un valor de
600,00 €/any IVA no Inclòs
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LOT 3 – DISSENY I IMPRESSIÓ REVISTES I GUIES MUNICIPALS
PREU OFERTAT

TIPOLOGIA MATERIAL

(IVA A PART)

Revistes mida 210x144mm (horitzontal); Paper estucat de 100g;
Impressió 4+4; Plegades i cosides amb grapa (Teatre)
12.000

3.380,00 €

- Revistes 165x235mm; 24 pàgines; 4+4; paper estucat reciclat de
130g ( Pla educatiu de l’Entorn)
2.500 unitats

1.231,00 €

- Revistes A5; 4+4; 16 pàgines; paper estucat reciclat de 130g (Cursos
Centres cívics)
4000 unitats

1.051,00 €

- Revistes DIN A4 de 28 pàgines, 4+4, paper Rives Tradition Blanc
Natural de 100 g/m2 (Sesmond)
700 unitats

961,00 €

- Revistes 105x210 mm; 48 pàgines; 4+4; paper estucat reciclat de
115g (Cursos Esportius)
5.000 unitats

1.784,00 €

Guia; mida A5;52 pàgines interiors amb paper estucat reciclat de
130g;Roberta amb paper estucat reciclat de 350g; 4+4;enquadernació
rústica cosida.
1.500 unitats

2.989,00 €

MILLORES: Realització gratuïta de treballs no previstos a l’annex III per un valor
de 1.500,00 €/any IVA no Inclòs
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PLICA 3 – IMPREMTA PAGÈS SL
OFERTA LOT 1 – DISSENY IMPRESSIÓ I IMPREMTA DE MATERIAL GRÀFIC I
DIGITAL CORPORATIU
PREU (IVA a part)

TIPOLOGIA MATERIAL
- Cartells; 4+0, DIN A3 paper estucat 130 g/m2

100 unitats 25,00 €
150 unitats

35,00 €

250 unitats

55,00 €

- Díptics; tintes 4 + 4; paper 130 g/m2 (paper estucat reciclat) mida A4
plegats a A5

- Fullets A5; tintes 4+0; paper estucat reciclat de 130g/ m2
paquets de 25 u.

250 unitats

110,00 €

500 unitats

127,00 €

1.000 unitats

137,00 €

3.000 unitats

201,00 €

;separats en

300 unitats

45,00 €

500 unitats

58,00 €

2.500 unitats

108,00 €

- Carpetes d’arxiu, mida oberta 47x63cm, troquelades amb 5 fendits (llom
variable) i pestanyes, cartolina reciclada de 350g;um color de tinta; amb tira
de velcro per enganxar pestanyes
Unitats 500

484,00 €

- Formularis duplicats DIN A4; paper 60 g/m2 autocopiatiu, 1+0
250 unitats

49,00 €

500 unitats

60,00 €

10.000 unitats

478,00 €
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-

Blocs (droga) PL

Blocs de 25 fulls quadruplicats. Mida 148x210 mm. Paper autocopiatiu
(blanc, groc, verd i rosa). 1r i 4t full impressió 1 cara a 1 tinta. 2n i 3r full
impressió 2 cares a 1 tinta.
-

Taladrats i numerats amb codi de barres.
160 unitats 532,00 €

- Sobres reciclats sense finestra 115 x 225 1+0
3.500 unitats

121,00 €

- Fulls de correus amb 3 acusaments de rebuda;mida DIN A4;tintes 1+1;
paper Offset rosa de 80 g/m amb taladres laterals i tira adhesiva (per
enganxar al sobre)
1.000 unitats 327,00 €
-Fullets mida 100x210 mm; Paper estucat 150 g; Impressió 4+4 tintes
(piscina)
15.000 unitats

200,00 €

20.000 unitats

232,00 €

Fullets oberts mida 394x210mm; Plegats en finestra a mida 210x100mm;
paper estucat reciclat de 130g; impressió 4+4 (pressupostos participats)
15.000 unitats

839,00 €

MILLORES: Realització gratuïta de treballs no previstos a l’annex I per un valor de
10.000,00 €/any IVA no Inclòs

OFERTA LOT 3 – DISSENY I IMPRESSIÓ REVISTES I GUIES MUNICIPALS
PREU (IVA A
PART)

TIPOLOGIA MATERIAL
Revistes mida 210x144mm (horitzontal); Paper estucat de 100g; Impressió
4+4; Plegades i cosides amb grapa (Teatre)
12.000

2.294,00 €

- Revistes 165x235mm; 24 pàgines; 4+4; paper estucat reciclat de 130g (
Pla educatiu de l’Entorn)
2.500 unitats
- Revistes A5; 4+4; 16 pàgines; paper estucat reciclat de 130g (Cursos
Centres cívics)

779,00 €
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4000 unitats

654,00 €

- Revistes DIN A4 de 28 pàgines, 4+4, paper Rives Tradition Blanc Natural
de 100 g/m2 (Sesmond)
700 unitats

1.061,00 €

- Revistes 105x210 mm; 48 pàgines; 4+4; paper estucat reciclat de 115g
(Cursos Esportius)
5.000 unitats

1.365,00 €

Guia; mida A5;52 pàgines interiors amb paper estucat reciclat de
130g;Roberta amb paper estucat reciclat de 350g; 4+4;enquadernació
rústica cosida.

1.500 unitats

1.414,00 €

MILLORES: Realització gratuïta de treballs no previstos a l’annex III per un valor
de 6.000,00 €/any IVA no Inclòs

PLICA 4 – BRAVA COMUNICACIONS SC
PROPOSTA LOT 2 – DISSENY D’ELEMENTS TIPUS BANDEROLES, ROLL UP,
CAPCELERES DE FACEBOOK I ALTRES

TIPOLOGIA MATERIAL

PREU OFERTAT
IVA a part

Disseny de banderola (80x100 cm)

85,00 €

Disseny de lona (mida 1800x4540 mm)

90,00 €

Disseny capçalera de Facebook (851x315 píxels)

40,00 €

Disseny targetó invitació mida 210x100 mm

40,00 €

MILLORES: Realització gratuïta de treballs no previstos a l’annex II per un valor de
700,00 €/any IVA no Inclòs
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PLICA 5 – ARTS GRÀFIQUES CANTALOZELLA SA
PROPOSTA LOT 1 – IMPRESSIÓ I DESSENY DE MATERIAL GRÀFIC
ADMINISTRATIU
PREU OFERTAT

TIPOLOGIA MATERIAL

(IVA a part)
- Cartells; 4+0, DIN A3 paper estucat 130 g/m2
100 unitats

65,00 €

150 unitats

75,00 €

250 unitats

100,00 €

- Díptics; tintes 4 + 4; paper 130 g/m2 (paper estucat reciclat) mida A4
plegats a A5
250 unitats

100,00 €

500 unitats

145,00 €

1.000 unitats

180,00 €

3.000 unitats

240,00 €

- Fullets A5; tintes 4+0; paper estucat reciclat de 130g/ m2
paquets de 25 u.

;separats en

300 unitats

45,00 €

500 unitats

58,00 €

2.500 unitats

150,00 €

- Carpetes d’arxiu, mida oberta 47x63cm, troquelades amb 5 fendits (llom
variable) i pestanyes, cartolina reciclada de 350g;um color de tinta; amb
tira de velcro per enganxar pestanyes
Unitats 500

490,00 €

- Formularis duplicats DIN A4; paper 60 g/m2 autocopiatiu, 1+0
250 unitats

45,00 €

500 unitats

55,00 €

10.000 unitats

440,00 €

-

Blocs (droga) PL
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Blocs de 25 fulls quadruplicats. Mida 148x210 mm. Paper
autocopiatiu (blanc, groc, verd i rosa). 1r i 4t full impressió 1 cara a 1
tinta. 2n i 3r full impressió 2 cares a 1 tinta.
-

Taladrats i numerats amb codi de barres.
980,00 €

160 unitats
- Sobres reciclats sense finestra 115 x 225 1+0
3.500 unitats

110,00 €

- Fulls de correus amb 3 acusaments de rebuda;mida DIN A4;tintes 1+1;
paper Offset rosa de 80 g/m amb taladres laterals i tira adhesiva (per
enganxar al sobre)
1.000 unitats

210,00 €

-Fullets mida 100x210 mm; Paper estucat 150 g; Impressió 4+4 tintes
(piscina)
15.000 unitats

290,00 €

20.000 unitats

330,00 €

Fullets oberts mida 394x210mm; Plegats en finestra a mida 210x100mm;
paper estucat reciclat de 130g; impressió 4+4 (pressupostos participats)
15.000 unitats

880,00 €

MILLORES: Realització gratuïta de treballs no previstos a l’annex I per un valor de
3.000,00 €/any IVA no Inclòs

LOT 2 –DISSENY D’ELEMENTS TIPUS BANDELORALES, ROLL UP, CAPÇALERA
DE FACEBOOK I ALTRES
TIPOLOGIA MATERIAL

PREU OFERTAT
IVA a part

Disseny de banderola (80x100 cm)

40,00 €

Disseny de lona (mida 1800x4540 mm)

30,00 €

Disseny capçalera de Facebook (851x315 píxels)

20,00 €

Disseny targetó invitació mida 210x100 mm

20,00 €

MILLORES: Realització gratuïta de treballs no previstos a l’annex II per un valor de
200,00 €/any IVA no Inclòs
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LOT 3 – DISSENY I IMPRESSIÓ REVISTES I GUIES MUNICIPALS

PREU OFERTAT

TIPOLOGIA MATERIAL

(IVA A PART)

Revistes mida 210x144mm (horitzontal); Paper estucat de 100g;
Impressió 4+4; Plegades i cosides amb grapa (Teatre)
12.000

3.900,00 €

- Revistes 165x235mm; 24 pàgines; 4+4; paper estucat reciclat de
130g ( Pla educatiu de l’Entorn)
2.500 unitats

890,00 €

- Revistes A5; 4+4; 16 pàgines; paper estucat reciclat de 130g (Cursos
Centres cívics)
4000 unitats 1.120,00 €
- Revistes DIN A4 de 28 pàgines, 4+4, paper Rives Tradition Blanc
Natural de 100 g/m2 (Sesmond)
700 unitats

1.590,00 €

- Revistes 105x210 mm; 48 pàgines; 4+4; paper estucat reciclat de
115g (Cursos Esportius)
5.000 unitats

1.540,00 €

Guia; mida A5;52 pàgines interiors amb paper estucat reciclat de
130g;Roberta amb paper estucat reciclat de 350g; 4+4;enquadernació
rústica cosida.
1.500 unitats

1.720,00 €

MILLORES: Realització gratuïta de treballs no previstos a l’annex III per un valor
de 1.500,00 €/any IVA no Inclòs
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PLICA 6 – GRÀFIQUES LLORET SL
PROPOSTA LOT 1 – DISSENY IMPRESSIÓ I IMPREMTA DE MATERIAL
GRÀFIC I DIGITAL CORPORATIU
TIPOLOGIA MATERIAL

QUANTITAT

PREU
OFERTAT
(IVA A
PART)

Cartells; 4+0, DIN A3 paper estucat 130 g/m2

100 unitats
150 unitats
250 unitats

64,00
74,00
99,00

250 unitats
500 unitats
1.000
unitats
3.000
unitats

98,00
143,00
178,00

500 unitats
3.500
unitats
250 unitats
500 unitats
10.000
unitats
50.000
unitats
3.500
unitats

669,00
109,00

Díptics; tintes 4+4; paper 130 g/m2 (paper estucat reciclat)
mida A4 plegats a A5

Carpetes d’arxiu, mida oberta 47x63 cm, troquelades amb 5
fendits (llom variable) i pestanyes, cartolina reciclada de
350g/m2; un color de tinta; amb tira de Velcro per enganxar
pestanyes
Sobres reciclats sense finestra 115x225 1+0
Formularis duplicats DIN A4; paper 60g/m2 autocopiatiu, 1+0

Fulls DIN A4; tintes 1+0; paper òfset 80 g/m2 TCF
Sobres reciclats sense finestra 115x225 1+0
Fulls de correus amb acusaments de rebuda; mida DIN A4;
tintes 1+1; paper Òfset rosa de 80gm2 amb taladres laterals i
tira adhesiva (per enganxar al sobre)
Blocs (droga) PL
Blocs de 25 fulls quadruplicats. Mida 148x210 mm. Paper
autocopiatiu (blanc, groc, verd i rosa). 1r i 4r full impressió 1
cara a 1 tinta. 2n I 3r full impressió 2 cares a 1 tinta. Taladrats
i numerats amb codi de barres.
Fullets mida 100x210 mm; Paper estucat 150g; Impressió 4+4
tintes (piscina)

Fullets oberts mida 394x210 mm; Plegats en finestra a mida
100x210 mm; paper estucat reciclat de 130g; impressió 4+4
(pressupostos participats)

237,00

43,00
53,00
435,00
555,00
134,00

1.000
unitats

249,00

160 unitats

469,00

15.000
unitats
20.000
unitats

398,00

15.000
unitats

467,00

974,00

MILLORES: Realització gratuïta de treballs no previstos a l’annex I per un valor de
6.000,00 €/any IVA no Inclòs
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PLICA 7 – GRÀFIQUES TREMA SL
PROPOSTA LOT 1 – IMPRESSIÓ I DISSENY DE MATERIAL GRÀFIC
ADMINISTRATIU
PREU OFERTAT

TIPOLOGIA MATERIAL

(IVA a part)
- Cartells; 4+0, DIN A3 paper estucat 130 g/m2
100 unitats 80,47 €
150 unitats

106,64 €

250 unitats

121,93 €

- Díptics; tintes 4 + 4; paper 130 g/m2 (paper estucat reciclat) mida
A4 plegats a A5
250 unitats

152,57 €

500 unitats

210,77 €

1.000 unitats

309,28 €

3.000 unitats

500,14 €

- Fullets A5; tintes 4+0; paper estucat reciclat de 130g/ m2
;separats en paquets de 25 u.
300 unitats 87,35 €
500 unitats
2.500 unitats

96,17 €
225,73 €

- Carpetes d’arxiu, mida oberta 47x63cm, troquelades amb 5 fendits
(llom variable) i pestanyes, cartolina reciclada de 350g;um color de
tinta; amb tira de velcro per enganxar pestanyes
Unitats 500

420,35 €

- Formularis duplicats DIN A4; paper 60 g/m2 autocopiatiu, 1+0
250 unitats

134,30 €

500 unitats

152,22 €

10.000 unitats

693,70 €
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-

Blocs (droga) PL

Blocs de 25 fulls quadruplicats. Mida 148x210 mm. Paper
autocopiatiu (blanc, groc, verd i rosa). 1r i 4t full impressió 1 cara a
1 tinta. 2n i 3r full impressió 2 cares a 1 tinta.
-

Taladrats i numerats amb codi de barres.
567,93 €
160 unitats

- Sobres reciclats sense finestra 115 x 225 1+0
3.500 unitats 216,92 €
- Fulls de correus amb 3 acusaments de rebuda;mida DIN A4;tintes
1+1; paper Offset rosa de 80 g/m amb taladres laterals i tira
adhesiva (per enganxar al sobre)
1.000 unitats 115,55 €
-Fullets mida 100x210 mm; Paper estucat 150 g; Impressió 4+4
tintes (piscina)
15.000 unitats 467,62 €
20.000 unitats

501,77 €

Fullets oberts mida 394x210mm; Plegats en finestra a mida
210x100mm; paper estucat reciclat de 130g; impressió 4+4
(pressupostos participats)
15.000 unitats 1031,04 €

MILLORES: Realització gratuïta de treballs no previstos a l’annex I per un valor de
6.000,00 €/any IVA no Inclòs
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PROPOSTA LOT 3 – DISSENY I IMPRESSIÓ REVISTE I GUIES MUNICIPALS
PREU OFERTAT

TIPOLOGIA MATERIAL

(IVA A PART)

Revistes mida 210x144mm (horitzontal); Paper estucat de 100g;
Impressió 4+4; Plegades i cosides amb grapa (Teatre)
12.000

2.897,60 €

- Revistes 165x235mm; 24 pàgines; 4+4; paper estucat reciclat de
130g ( Pla educatiu de l’Entorn)
2.500 unitats

1.145,64 €

- Revistes A5; 4+4; 16 pàgines; paper estucat reciclat de 130g (Cursos
Centres cívics)
4000 unitats

939,02 €

- Revistes DIN A4 de 28 pàgines, 4+4, paper Rives Tradition Blanc
Natural de 100 g/m2 (Sesmond)
700 unitats

1.795,55 €

- Revistes 105x210 mm; 48 pàgines; 4+4; paper estucat reciclat de
115g (Cursos Esportius)
5.000 unitats

1.564,58 €

Guia; mida A5;52 pàgines interiors amb paper estucat reciclat de
130g;Roberta amb paper estucat reciclat de 350g; 4+4;enquadernació
rústica cosida.
1.500 unitats

2.325,27 €

MILLORES: Realització gratuïta de treballs no previstos a l’annex III per un valor
de 3.000,00 €/any IVA no Inclòs.

A continuació, a les 12:00 hores, la Sra. Presidenta declara l'acte acabat, i es passa
la documentació del Sobre n. 3 a informe dels Serveis Tècnics Municipals.
La present acta és publica al Perfil del Contractant.
Tot seguit, la present acta és signada per la Sra. Presidenta de la Mesa, de la qual,
com a Secretària, Certifico.
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INFORME RELATIU A LA VALORACIÓ DE PLIQUES DE LES OFERTES
PRESENTADES PER A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU
DE SERVEI CONSISTENT EN EL DISSENY DE MATERIALS GRÀFICS I
DIGITALS, IMPRESSIÓ I IMPREMTA, PER LOTS.

Primer.- D’acord amb l’establert al Plec de clàusules econòmicoadministratives i jurídiques reguladores del procediment obert, tramitació
ordinària, la prestació del servei consistent en el Disseny de materials
gràfics i digitals, impressió i impremta per lots, el present informe, té per
objecte la valoració de les ofertes presentades d’acord amb la clàusula 9 b)
del Plec esmentat anteriorment.
La relació de licitadors, i els Lots pels que participen i concursen són els que
es detallen a continuació:
Relació de licitadors.
LICITADOR
Impremta Pagès, SL
Editorial Mic
Gràfiques Trema
Gràfiques Lloret, SL
Arts Gràfiques Cantalozella, SA
Brava Comunicació
Impremta Aubert

LOT
Lot 1 i 3
Lot 3
Lot 1 i 3
Lot 1
Lots 1,2 i 3
Lot 2
Lots 1,2 i 3

LOT 1: Impressió i disseny de material gràfic administratiu
Impremta Pagès, SL
Gràfiques Trema
Gràfiques Lloret, SL
Arts Gràfiques Cantalozella, SA
Impremta Aubert
LOT 2: Disseny d’elements tipus banderoles, roll up, capçaleres de facebook
Arts Gràfiques Cantalozella, SA
Brava Comunicació
Impremta Aubert

LOT 3: Disseny i impressió de revistes i guies municipals
Impremta Pagès, SL
Editorial Mic
Gràfiques Trema
Arts gràfiques Cantalozella, SA
Impremta Aubert

Segon.- En la mateixa claúsula 9 b) s’especifiquen els criteris avaluables per
judici de valor fins un total de 30 punts, els quals s’han dividit en diferents
paràmetres amb l’objectiu de poder ponderar els factors que més
rellevància tenen per aquesta Corporació i ser més precís a l’hora de
puntuar. Els criteris i diferents paràmetres són els que es detallen a
continuació:

LOT 1
PROJECTE DE PRESTACIÓ DE SERVEI.- 30 PUNTS
-

Memòria signada pel proposant, expressiva de les seves referències
professionals.- 6 punts.

En aquest apartat, destaquen les aportacions realitzades per l’empresa
Gràfiques Lloret, SL, a través d’una exposició clara i concreta i ben
precisada de la que es pot extreure una visió general de l’empresa des dels
seus inicis, la seva evolució, la seva composició i organigrama, alguns
exemples de treballs realitzats, etc. Mancaria potser per arrodonir la brillant
presentació a model introductori de l’empresa, alguna referencia relativa a
polítiques ambientals i/o certificats de qualitat.
En la mateixa línia, però amb una presentació no tant concisa, l’empresa
Arts Gràfiques Cantalozella, SA també fa bona aportació.
A continuació, l’empresa Impremta Aubert, presenta una exposició correcta
però en la que manquen detalls per acabar de definir quin és el model
d’empresa, la seva evolució, la seva política de qualitat.
Finalment, les empreses Gràfiques Trema i Impremta Pagès, SL presenten
una exposició molt pobre en la que ni tant sols es detalla l’any de fundació
de l’empresa ni la seva evolució, de la que no es pot extreure informació de
les seves referències professionals.

-

Memòria descriptiva de l’organització i prestació del servei.- 8 punts.

En aquest apartat destaca l’oferta i presentació de l’empresa Arts Gràfiques
Cantalozella, SA, de la que es pot extreure informació relativa al flux de
treball des que arriba la comanda fins al lliurament final del producte. Un
flux senzill, ràpid a través d’un software compartit que permet explotació de
dades. Es concreta quin serà l’horari d’atenció al servei, donant diferents
alternatives de contacte. Afegeix també identificació de la persona de
contacte i dels mitjans de transports propis de l’empresa. Hi ha referències
relatives a l’empaquetat i etiquetat ecològic i finalment s’aporta
documentació gràfica (fotografies) que permeten obtenir una visió general
dels diferents llocs de treball que intervindran en el present contracte.
En la mateixa línia amb una exposició no tan exhaustiva i precisa i amb una
petita diferencia (no especifica l’horari d’atenció ) es trobaria l’empresa
Gràfiques Lloret, SL.
A continuació, l’empresa Impremta Pagés, SL, presenta una exposició
correcta però que dista de la presentada per les dues empreses que
obtenen major puntuació.
Finalment, les empreses Gràfiques Trema i impremta Aubert presenten
exposicions gens acurades i molt breus en les que no es pot identificar com
s’organitzarà el servei i en la que no es pot identificar el responsable o
persona de contacte.

-

Terminis de lliurament del material.- 8 punts

L’atorgament de punts és fa per comparació amb les ofertes presentades
per part dels licitadors. En aquest sentit, es dona màxima puntuació a qui
lliura el material en el període més curt i fa referencia a tota la tipologia de
materials que es poden encarregar.

-

Proposta de resum anual d’activitats.- 8 punts.

En aquest apartat, destaquen per igual les propostes presentades per les
empreses Gràfiques Lloret, SL i Arts Gràfiques Cantalozella, SA, les quals
presenten un model de resum anual d’activitats molt detallat del qual es
poden explotar les dades relatives a consum en forma de gràfics i/o
estadístiques. Hi ha aportacions com auditories de servei i proposta
concreta de reunions periòdiques per revisar la prestació del servei.

A continuació impremta Pagès, SL es limita a reproduir la proposta que ja
preveia el Plec afegint tant sols un hipervincle que permetria visualitzar els
documents de nova creació.
En la mateixa línia però de manera molt breu estaria la proposta formulada
per l’empresa Gràfiques Trema.
Finalment, l’empresa Impremta Aubert no fa cap referencia al resum anual
d’activitats.

De l’aplicació dels criteris indicats anteriorment i un cop valorada la
documentació aportada per cada licitador, en funció del Lot del que
participa, en resulta la següent puntuació:
LOT 1: IMPRESSIÓ I DISSENY DE MATERIAL GRÀFIC ADMINISTRATIU
Impremta Pagès, SL
Gràfiques Trema
Gràfiques Lloret, SL
Arts Gràfiques Cantalozella. SA
Impremta Aubert

LICITADOR

REF
PROF
(6p)

ORG
I TEMPS
RESUM
PREST.SERVEI LLIURAMENT ANUAL
(8p)
(8p)
(8p)

TOTAL

Impremta
Pagès, SL

1

6

4

5

16

Gràfiques
Trema

2

2

5

4

13

Gràfiques
Lloret, SL

5

7

7

8

27

8

8

8

28

2

1

0

6

Arts
Gràfiques
4
Cantalozella.
SA
Impremta
Aubert

3

(30p)

LOT 2: DISSENY D’ELEMENTS (BANDEROLES, ROLL UP, FACEBOOK…)
Arts Gràfiques Cantalozella, SA
Brava Comunicació
Impremta Aubert

PROJECTE DE PRESTACIÓ DE SERVEI.- 30 PUNTS
-

Memòria signada pel proposant, expressiva de les seves referències
professionals.- 6 punts.

En aquest apartat, destaquen les aportacions realitzades per l’empresa Arts
Gràfiques Cantalozella, SA, a través d’una exposició clara i concreta i ben
precisada de la que es pot extreure una visió general de l’empresa des dels
seus inicis, la seva evolució, la seva composició i organigrama, alguns
exemples de treballs realitzats, etc. No és una presentació complerta però
aporta dades més que suficients.
A continuació, l’empresa Impremta Aubert, presenta una exposició correcta
però en la que manquen detalls per acabar de definir quin és el model
d’empresa, la seva evolució, la seva política de qualitat.
Finalment, l’empresa Brava Comunicació, presenta una exposició molt curta
en la que falten força detalls en relació a les altres dues empreses citades.

-

Memòria descriptiva de l’organització i prestació del servei.- 8 punts.

En aquest apartat destaca l’oferta i presentació de l’empresa Arts Gràfiques
Cantalozella, SA, de la que es pot extreure informació relativa al flux de
treball des que arriba la comanda fins al lliurament final del producte. Un
flux senzill, ràpid a través d’un software compartit que permet explotació de
dades. Es concreta quin serà l’horari d’atenció al servei, donant diferents
alternatives de contacte. Afegeix també identificació de la persona de
contacte i dels mitjans de transports propis de l’empresa. Hi ha referències
relatives a l’empaquetat i etiquetat ecològic i finalment s’aporta
documentació gràfica (fotografies) que permeten obtenir una visió general
dels diferents llocs de treball que intervindran en el present contracte.
A continuació, l’empresa Impremta Aubert presenta una exposició poc
acurada i breu en la que no es pot identificar com s’organitzarà el servei i
en la que no es pot identificar el responsable o persona de contacte.

Finalment, l’empresa Brava Comunicació presenta una exposició gens
estructurada que no afegeix més que el que diu el plec de condicions.

-

Terminis de lliurament del material.- 8 punts

L’atorgament de punts és fa per comparació amb les ofertes presentades
per part dels licitadors. En aquest sentit, es dona màxima puntuació a qui
lliura el material en el període més curt i fa referencia a tota la tipologia de
materials que es poden encarregar. Assenyalar, que l’empresa Brava
Comunicació no especifica cap temps concret.

-

Proposta de resum anual d’activitats.- 8 punts.

En aquest apartat, destaca la proposta presentada per l’empresa Arts
Gràfiques Cantalozella, SA, que presenta un model de resum anual
d’activitats molt detallat del qual es poden explotar les dades relatives a
consum en forma de gràfics i/o estadístiques. Hi ha aportacions com
auditories de servei i proposta concreta de reunions periòdiques per revisar
la prestació del servei.
Brava comunicació fa una breu referència a la memòria anual però sense
cap aportació significativa.
Finalment, Impremta Aubert ni tan sols fa referència ni comentari sobre
aquest apartat.

De l’aplicació dels criteris indicats anteriorment i un cop valorada la
documentació aportada per cada licitador, en funció del Lot del que
participa, en resulta la següent puntuació:

LICITADOR

ORG
I TEMPS
RESUM
PREST.SERVEI LLIURAMENT ANUAL
(8p)
(8p)
(8p)

TOTAL

8

8

8

28

2

4

2

2

10

3

2

4

0

9

REF
PROF
(6p)

Arts
Gràfiques
4
Cantalozella.
SA
Brava
Comunicació
Impremta
Aubert

(30p)

LOT 3: Disseny i impressió de revistes i guies municipals
Impremta Pagès, SL
Editorial Mic
Gràfiques Trema
Arts gràfiques Cantalozella, SA
Impremta Aubert

PROJECTE DE PRESTACIÓ DE SERVEI.- 30 PUNTS
-

Memòria signada pel proposant, expressiva de les seves referències
professionals.- 6 punts.

Editorial Mic presenta una exposició excel·lent en la que es pot extreure la
presentació i evolució de l’empresa, les seves delegacions i seus, les
seccions que integren el centre que prestarà el servei, els certificats
ambientals i de qualitat que disposa, els premis obtinguts, la relació de tot
el personal amb el càrrec que ocupen i la seva titulació, i l’organigrama
jeràrquic i funcional.
A continuació, Arts Gràfiques Cantalozella, SA, a través d’una exposició
clara i concreta i ben precisada de la que es pot extreure una visió general
de l’empresa des dels seus inicis, la seva evolució, la seva composició i
organigrama, alguns exemples de treballs realitzats, etc. No és una
presentació complerta però aporta dades més que suficients.
A continuació, les empreses Impremta Aubert i Impremta Pagés, SL,
presenten una exposició correcta però que dista de la presentada per les
dues empreses que obtenen major puntuació
Finalment, l’empresa Gràfiques Trema presenta una exposició molt pobre en
la que ni tant sols es detalla l’any de fundació de l’empresa ni la seva
evolució, de la que no es pot extreure informació de les seves referències
professionals.

-

Memòria descriptiva de l’organització i prestació del servei.- 8 punts.

En aquest apartat destaquen les ofertes i presentació de les empreses Arts
Gràfiques Cantalozella, SA, i Editorial Mic de les que: en cas de Arts
Gràfiques Cantalozella, SA es pot extreure informació relativa al flux de
treball des que arriba la comanda fins al lliurament final del producte. Un
flux senzill, ràpid a través d’un software compartit que permet explotació de
dades. Es concreta quin serà l’horari d’atenció al servei, donant diferents
alternatives de contacte. Afegeix també identificació de la persona de
contacte i dels mitjans de transports propis de l’empresa. Hi ha referències
relatives a l’empaquetat i etiquetat ecològic i finalment s’aporta
documentació gràfica (fotografies) que permet obtenir una visió general
dels diferents llocs de treball que intervindran en el present contracte;
En el cas de Editorial Mic, es posa a disposició un servidor FTP 24h/dia, es
designa també la persona de contacte. Es detalla un procediment pels
serveis d’urgències, ofereix un servei de correcció lingüística ortogràfica i
d’estil.
A continuació l’empresa Impremta Pagès, SL presenta una exposició
correcta però que dista de la presentada per les dues empreses que
obtenen major puntuació.
Finalment, les empreses Gràfiques Trema i impremta Aubert, presenten
exposicions gens acurades i molt breus en les que no es pot identificar com
s’organitzarà el servei i en la que no es pot identificar el responsable o
persona de contacte.

-

Terminis de lliurament del material.- 8 punts

L’atorgament de punts és fa per comparació amb les ofertes presentades
per part dels licitadors. En aquest sentit, es dona màxima puntuació a qui
lliura el material en el període més curt i fa referencia a tota la tipologia de
materials que es poden encarregar.

Proposta de resum anual d’activitats.- 8 punts.
En aquest apartat, destaca la proposta presentada per l’empresa Arts
Gràfiques Cantalozella, SA, que presenta un model de resum anual
d’activitats molt detallat del qual es poden explotar les dades relatives a
consum en forma de gràfics i/o estadístiques. Hi ha aportacions com

auditories de servei i proposta concreta de reunions periòdiques per revisar
la prestació del servei.
Editorial Mic, també presenta una bona opció de resum anual a través de la
seva plataforma de la qual es podran extreure estadístiques, però no
comenta cap tipus d’acció presencial com reunions de seguiment o
auditories.
A continuació impremta Pagès, SL es limita a reproduir la proposta que ja
preveia el Plec afegint tant sols un hipervincle que permetria visualitzar els
documents de nova creació.
En la mateixa línia però de manera molt breu estaria la proposta formulada
per l’empresa Gràfiques Trema.
Finalment, l’empresa Impremta Aubert no fa cap referencia al resum anual
d’activitats.
De l’aplicació dels criteris indicats anteriorment i un cop valorada la
documentació aportada per cada licitador, en funció del Lot del que
participa, en resulta la següent puntuació:

LOT 3: DISSENY I IMPRESSIÓ DE REVISTES I GUIES MUNICIPALS
LICITADOR
Impremta
Pagés, SL
Editorial Mic
Gràfiques
Trema
Arts
Gràfiques
Cantalozella,
SA
Impremta
Aubert

REF
PROF
(6p)
3

ORG
I
PREST.SERVEI
(8p)
6

TEMPS
LLIURAMENT
(8p)
8

RESUM
ANUAL
(8p)
6

TOTAL

6
2

8
2

4
7

7
4

25
15

4

8

5

8

25

3

2

6

0

11

(30p)
23

Conclusions i Proposta

De l’aplicació dels criteris de valoració indicats als conceptes previstos en el
plec de condicions, i d’acord al judici de valor esgrimit en el punt anterior, en
resulta la següent proposta:

Lot 1

Arts Gràfiques Cantalozella, SA amb un total de 28 punts

Lot 2

Arts Gràfiques Cantalozella, SA amb un total de 28 punts

Lot 3
punts

Editorial Mic i Gràfiques Cantalozella, SA amb un total de 25

El que informo als efectes adients.

Sandra Soler González
Cap d’Organització i Recursos Humans.

Lloret de Mar, 9 d’Agost de 2018.

