Sec 2018/113
/ml

ANUNCI
De conformitat amb l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ametlla del Vallès de data 19 de
novembre de 2018, mitjançant aquest anunci es fa pública la licitació d'un contracte de serveis
tècnics audiovisuals per la Sala de Teatre, Sala Polivalent i esdeveniments a l’Ajuntament de
l’Ametlla del Vallès (exp. Sec 2018/113), d’acord amb les dades següents:
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès
b) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria
c) Número d'expedient: Sec 2018/113
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès
b) Domicili: Plaça de l'Ajuntament nº 1
c) Localitat i codi postal: L'Ametlla del Vallès CP: 08480
d) Codi NUTS: ES511 Barcelona
e) Telèfon: 938432501
f) Adreça electrònica: ametlla@ametlla.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ametlla
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-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: contracte de serveis tècnics audiovisuals per la Sala de Teatre,
Sala Polivalent i esdeveniments a l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès
b) Durada del contracte: 2 anys a comptar des de la data de formalització del corresponent
contracte administratiu
c) Admissió de pròrroga: anual, fins a 2 anys més, sense que la vigència total del contracte
pugui excedir de 4 anys
d) Lloc d'execució: L’Ametlla del Vallès
e) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No
f) Codi CPV: 79952100-3 Servicios de organización de eventos culturales
g) Codi NUTS: ES511 Barcelona
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinària
c) Procediment: obert
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No
-5 Pressupost de licitació
Pressupost de licitació: 80.000 euros sense IVA
Valor estimat del contracte: 160.000 euros sense IVA
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-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: No

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

1a565b617caa4724b06964de5196807c001

Url de validació

https://ovac.ametlla.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació anual (IVA exclòs) multiplicat pels anys de durada del
contracte
-8 Requisits específics del contractista
a) Classificació i solvència: L’assenyalada a la clàusula 6.2 dels Plecs de Condicions
Administratives
-9 Criteris d’adjudicació:
9.1. Oferta econòmica: s'atorgarà fins a 60 punts de la puntuació al licitador que ofereixi el
preu més baix en els serveis tècnics que s’assenyalen a continuació.
La valoració per a aquesta millora econòmica serà d’acord amb la següent fórmula:
Vp x Pm / Pe = Valoració Preu
Vp = Valoració màxima preu
Pm = Preu menor de les ofertes presentades
Pe = Preu empresa
I els conceptes i percentatges següents:
Preus unitaris màxims del contracte (sense IVA)
Funció
Responsable tècnic
Personal tècnic muntatge i
desmuntatge escenotècnic,
so
Personal tècnic muntatge i
desmuntatge escenotècnic,
il·luminació

Preu/hora
22€

Màxima puntuació
20 punts

19€

20 punts

19€

20 punts

9.2. Experiència: s'atorgarà fins a 25 punts de la puntuació al licitador, d’acord amb la taula
següent, en relació a l’experiència que es pugui acreditar de la persona adscrita a la prestació
del servei objecte del contracte amb la funció de Cap Tècnic:
Experiència en producció
tècnica en equipaments
escènics municipals

Experiència en la gestió
tècnica d’esdeveniments
de cultura popular i
tradicional
Total

10 punts

10 punts

5 punts
25 punts

L’experiència ha d’acreditar-se de forma fefaent abans o en el moment en el moment de la
formalització del contracte.
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Experiència en l’àmbit
del teatre Amateur

1 punt per cada feina
realitzada durant els últims 10
anys fins a un màxim de 5
punts
1 punt per cada feina
realitzada durant els últims 10
anys fins a un màxim de 5
punts
1 punt per cada feina
realitzada durant els últims 10
anys fins a un màxim de 5
punts
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9.3. Material a subministrar: s'atorgarà fins a 15 punts de la puntuació al licitador que
ofereixi el preu més baix en els serveis tècnics que s’assenyalen a continuació.
Es valorarà de la forma següent:
La valoració per a aquesta millora econòmica serà d’acord amb la següent fórmula:
Vp x Pm / Pe = Valoració Preu
Vp = Valoració màxima preu
Pm = Preu menor de les ofertes presentades
Pe = Preu empresa
I els conceptes i percentatges següents:
Il·luminació preu unitari lloguer per dia de funció (sense IVA)
Projector PC 0,5kw / ADB o
similar
Projector PC 1Kw / ADB o
similar
Projector Fresnell 1Kw 12º61º / ADB o similar
Projector Retall 750w 15º-30º
/ ETC source four o similar
Projector Retall 800w 22º50º/ ADB o similar
Projector Rocket Par 64
1000w 22º-50º/ ADB o similar
Panorama Asimètric 1000w
Multipar LED /5w
Cegadora Par 36 x 8
Dimmer 12 Ch / 2000w
Taula regulació 48ch semi
computeritzada
Torre Telescòpica / Tipus
VMB TE-074 o similar

12€

0,50 punts

14€

0,50 punts

14€

0,50 punts

22€

0,50 punts

22€

0,50 punts

10€

0,25 punts

14€
15€
15€
60€

0,25 punts
1 punt
0,50 punts
0,50 punts

120€

0,50 punts

35€

0,25 punts

Shure Beta 58 o similar
Shure 57 o similar
Shure Shure 58 o similar
Shure Beta 52 o similar
Senheiser 441 o similar
AKG 414 o similar
Shure Beta 56 o similar
Senheiser MD 421 o similar
Newman KM 140
Shure Beta 91 o similar
Audiotècnica AT 857 o similar
DPA 4060FM o similar
Shure solapa 839W
Sistema Senheiser EW 500

12€
12€
12€
20€
25€
40€
16€
18€
40€
25€
20€
25€
10€
52€

0,25 punts
0,25 punts
0,25 punts
0,25 punts
0,25 punts
0,50 punts
0,25 punts
0,25 punts
0,25 punts
0,50 punts
0,50 punts
0,50 punts
0,25 punts
0,50 punts
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Sonorització preu lloguer per dia de funció (sense IVA)
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MA SKM500/E845 o similar
DI BSS AR-116 o similar
Mixer Makie 1604VLZ o
similar
Taula Digital Mix Yamaha 01V
o similar
Taula Spirit Power Station 600
o similar
EQ DBX 31 bandes o similar
Sistema de PA Renkus Heinz
4000w o similar
Monitors escenari Nexo PS10
o similar
Monitors escenari Nexo PS15
o similar
Senheiser e604 o similar
AKG C 1000 o similar

12€

0,50 punts

80€

0,50 punts

90€

0,50 punts

80

0,50 punts

40€

0,50 punts

200€

0,50 punts

40€

0,50 punts

35€

0,50 punts

12€
20€

0,25 punts
0,25 punts

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
S’haurà de complir, com a mínim, una de les següents condicions:
— Combatre l’atur, en particular el de llarga durada, el que afecta a les dones i el juvenil
— Afavorir la formació en el lloc de treball
— Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball i el compliment dels
convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables
— Adopció de mesures per a la prevenció de la sinistralitat laboral
La condició s’haurà d’acreditar de forma fefaent per part de l’adjudicatari, abans o en el
moment de la formalització del contracte.
La condició es considerarà de caràcter accessori i, en cas d’incompliment, s’aplicarà la
penalització corresponent a les infraccions lleus.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix
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-12 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 15 dies a comptar de l’endemà a la publicació d’aquesta anunci al
perfil del contractant
b) Documentació que cal presentar: L’assenyalada en els Plecs de Condicions Administratives
c) Presentació d’ofertes: Només s’admetrà la presentació electrònica mitjançant el Perfil del
Contractant
-13 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.
b) Lloc: Ajuntament de l'Ametlla del Vallès.
c) Data i Hora: Es publicarà al Perfil del Contractant, a la secció AVISOS DE LA MESA
L’Ametlla del Vallès, a la data de la signatura electrònica
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L’Alcalde,
Andreu González Gil
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