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ANUNCI DE CONSULTA PRELIMINAR AL MERCAT REFERENT AL CONTRACTE
DE
SERVEI
D’EXPLOTACIÓ,
MANTENIMENT,
SUBMINSTRAMENT
I
INSTAL·LACIÓ DEL MOBILIARI URBÀ PUBLICITARI DE TERRASSA, EN LES
SEVES VARIANTS DE MUPIS, COLUMNES I PANTALLES INFORMATIVES

Ens convocant

Ajuntament de Terrassa

Raó Social

Plaça Didó, 5
08221 Terrassa

NIF

P0827900B

Servei

Servei de Contractació

Telèfon

93 731 59 00 Extensió 7165

Correu electrònic

contractació@terrassa.cat

Direcció web

http://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/perfil-de-contractant

1.

Objecte del contracte
Prestació dels serveis d’explotació, manteniment, subministrament i instal·lació del
mobiliari urbà publicitari de Terrassa, en les seves variants de MUPIS, columnes i
pantalles informatives.

2.

Descripció de la prestació
La prestació dels serveis comporta l’explotació publicitària en exclusivitat durant la
duració del contracte, així com el:
-

-

Manteniment preventiu (neteja, revisió i renovació dels materials deteriorats per l’ús) i
el manteniment correctiu (renovació per afectació a l’estat original per causes
extraordinàries).
Subministrament.
Instal·lació i desinstal·lació, en casos acordats.

L’empresa adjudicatària haurà d’abonar a l’Ajuntament de Terrassa una quantitat anual
en concepte de cànon.

3.

Volum estimat del contracte (unitats)
Actualment, l’Ajuntament de Terrassa té integrat dins de l’entorn urbà diferents tipus de
mobiliari urbà publicitari. A efectes d’aquesta licitació contempla com a variants: 146
mupis (inclou 7 rellotges i 5 scrollers), 48 columnes informatives de lliure expressió i 1
pantalla informativa.
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-

Mupi: Suport publicitari ubicat al carrer, amb dues cares de vidre i mida estàndard de
120 x 175 cm.
Columna informativa de lliure expressió: Espai publicitari ubicat al carrer que pot ser
utilitzat, principalment, per a accions d’imatge de marca sense cap cost.
Pantalla informativa: Pantalla electrònica publicitària ubicada al carrer, amb
il·luminació i tecnologia led.

La ubicació del mobiliari queda recollida a l’annex 1a i 1b (Inventari i emplaçament dels
mupis) i l’annex 2a i 2b (Inventari i emplaçament de les columnes de lliure expressió).

4.

Volum de negoci i valor estimat del contracte
El volum de negoci del contracte per a un període d’un (1) any s’estima en tres-cents
quaranta-sis mil euros (346.000,00 €), exclòs l’IVA.
El valor estimat del contracte, a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la
publicitat i la competència de l’òrgan de contractació, tenint en compte la durada inicial,
les eventuals pròrrogues i els eventuals increments, és de sis-cents noranta-dos mil euros
(692.000,00 €), exclòs l’IVA.

5.

Despeses econòmiques
El contracte no genera despeses per a l’Ajuntament de Terrassa; per tant, no es fa
necessari destinar cap crèdit per atendre les obligacions que es derivin del compliment
del contracte.

6.

Durada del contracte
El contracte tindrà una durada de dos (2) anys comptats des de la formalització.

7.

Finalitat de la consulta preliminar
La consulta preliminar permet dirigir consultes als operadors econòmics actius, en relació
a la prestació que es vol contractar, per tal de conèixer amb el màxim de garanties
l’estructura i l’oferta del mercat.
La finalitat que es pretén es pot resumir en:
-

-

Preparar correctament la licitació del servei d’explotació, manteniment,
subministrament i instal·lació del mobiliari urbà publicitari de Terrassa, en les seves
variants de MUPIS, columnes i pantalles informatives.
Informar els operadors econòmics actius dels plans i requisits per concórrer al
procediment de contractació.
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El resultat es concretarà en característiques genèriques, exigències generals o fórmules
abstractes que assegurin una millor satisfacció dels interessos públics i que no comportin
cap avantatge respecte a l’adjudicació del contracte a les empreses participants.

8.

Operadors econòmics que poden participar a la consulta preliminar
Podran participar-hi les persones físiques i jurídiques del sector econòmic objecte de
contractació, els agents socials de les organitzacions empresarials i les autoritats
independents que tinguin interès en la presentació de propostes.
La participació en les consultes, per part dels operadors econòmics, no té cap efecte
vinculant i la no participació, no comporta l’exclusió en el procés de licitació.

9.

Metodologia d’intervenció de la consulta preliminar
La consulta preliminar es farà mitjançant entrevista individualitzada, on hi participaran el
cap del Servei de Contractació assistit per la tècnica de compres, la tècnica especialista
en publicitat i màrqueting i la cap del departament de Tràmits de Via Pública, o persones
en qui deleguin.
Es publicarà al Perfil de contractant la documentació relativa a la consulta. Dins el termini
de deu (10) dies naturals des de la publicació d’aquest anunci, els participants podran
presentar una sol·licitud de participació a l’adreça electrònica de contacte:
contractació@terrassa.cat, indicant el nom de l’empresa, el motiu, la persona, l’horari i les
dades de contacte.
Paral·lelament, l’Ajuntament de Terrassa podrà fer una crida als operadors econòmics que
treballen al sector objecte de contractació a partir de comunicacions personalitzades i
publicacions en altres mitjans de comunicacions, si s’escau, per tal de garantir una major
concurrència.
El servei de Contractació es posarà en contacte amb les empreses per concretar les dates
d’entrevista.
Les entrevistes individualitzades es duran a terme a partir d’un guió establert, que inclourà
una part introductòria, un qüestionari i una part de cloenda.
Finalitzades les consultes preliminars, el servei de Contractació emetrà un informe de les
actuacions realitzades, en què es detallarà com a mínim:
-

El motiu de les consultes.
La publicitat i les comunicacions realitzades.
Les entitats consultades.
Les dates i el temps en què s’han fet les consultes.
Les qüestions que s’han formulat.
Les respostes a les qüestions formulades, dins les condicions de confidencialitat
d’acord amb els principis previstos en la legislació de contractació administrativa del
sector públic.
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L’informe serà publicat al Perfil del contractant i s’atorgarà un termini de 7 dies naturals
perquè els operadors econòmics que han participat puguin presentar les seves
observacions, suggeriment o aclariments.
L’informe podrà incloure, si s’escau, un petit resum dels continguts bàsics dels documents
de treball del plec de prescripcions tècniques i del plec de clàusules administratives,
perquè els comentaris i suggeriments puguin també estar relacionats amb aquests.
En cas que es formulin observacions, suggeriment o aclariments aquests s’incorporaran a
l’informe.
Finalment i a partir de l’informe final, el Servei gestor del contracte emetrà l’informe de
necessitat i elaborarà els corresponents plecs tenint en compte els resultats de les
consultes realitzades.

10. Qüestions sobre les que es formularan les consultes preliminars
Bloc 1. Mobiliari urbà publicitari:
-

Quines novetats existeixen actualment en suports de publicitat exterior?

-

Quin suports de tecnologia audiovisual/digital es podrien incorporar als suports
actuals, que suposin una millora estètica i de qualitat? Quants i en quant temps? Quin
seria el cost associat?

-

Quins suports publicitaris considereu que manquen al municipi de Terrassa i que
serien susceptibles que els poguéssiu oferir? Quants i en quant temps? Quin seria el
cost associat?

-

La distribució i el volum actual del mobiliari urbà publicitari podria ser objecte de
modificació? Propostes i inversió.

Bloc 2. Cànon:
-

Cost de manteniment ordinari anual d’un suport publicitari de 120 x 175.

-

Cost unitari d’instal·lació d’un suport publicitari 120 x 175.

-

Preu de mercat d’una setmana de publicitat per cara d’un MUPI.

-

L'Ajuntament de Terrassa necessita ampliar els MUPIS destinats a comunicació
institucional. Quina proporció de l'espai disponible en els diferents suports proposaria
l'empresa adjudicatària per a aquesta finalitat? En l’actualitat, 39 cares.

-

Quin percentatge de MUPIS considera que poden ser explotats durant tot l’any o per
quin període? (eines de màrqueting utilitzades per captar clients i pressupost per
accions de màrqueting i comunicació).
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-

Quina podria ser una proposta de cànon? Tipologia i import.

Bloc 3. Medi ambient
-

Quines millores es podrien proposar en funció de l’impacte en l’entorn?

-

Quins tipus de materials de caràcter sostenible es podrien utilitzar?

11. Durada de les consultes preliminars:
El període estimat de realització de la consulta preliminar del mercat serà de tres
setmanes.

Terrassa, 12 de març de 2018
La regidora delegada de Contractació, Gracia García Matute
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