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Justificació de la contractació

B) El valor estimat del contracte és de 86.776,86
euros, IVA no inclòs (corresponent a 66.115,70
euros al Lot 1 i 20.661,16 euros al Lot 2)
Amb la voluntat de donar a conèixer les actuacions
que es gestionen i executen des de la Direcció de
Serveis de l’Espai Públic, i amb l’objectiu de posar en
valor el territori metropolità, aquesta Direcció
desenvolupa la creació i gestió de continguts i en
realitza la promoció i divulgació.
En aquest sentit, els reportatges fotogràfics, entre
d’altres, formen part dels continguts abans
esmentats. Aquests reportatges fotogràfics passen
a formar part del banc d’imatges de l’AMB i de
l’arxiu gràfic que serveix de fons per a l’edició de
material de divulgació, esdevenint alhora testimoni
visual de les actuacions realitzades.
Tot i que les actuacions i activitats executades
compten amb un registre fotogràfic de treball
realitzat pels tècnics responsables, és necessari
1

Codi per a validació :GAPJ1-2Y65S-TTSAC
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/5.

Procediment d’adjudicació
Òrgan de contractació
Pressupost

Serveis
Serveis de fotografia
Acord marc per contractar la prestació de serveis
de realització de reportatges fotogràfics de les
actuacions i de les activitats gestionades i
executades per la Direcció de Serveis de l’Espai
Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Obert P6000 Acord Marc
Gerència
A) El pressupost de licitació és de 43.388,43 euros,
IVA no inclòs (corresponent a 33.057,85 euros al
Lot 1 i 10.330,58 euros al Lot 2) i de 52.500,00
euros amb IVA inclòs (corresponent a 40.000,00
euros al Lot 1 i 12.5000,00 euros al Lot 2)
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Tipus de contracte
Subtipus de contracte
Objecte del contracte
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És una compra d’innovació
Té la licitació reserva social?

obtenir un registre amb la qualitat necessària per
ser utilitzat en els medis habituals de divulgació
(publicacions impreses i digitals, exposicions, etc...),
i la Direcció de Serveis de l’Espai Públic no disposa
de professionals de la imatge que realitzin aquest
tipus de reportatges fotogràfics.
No
No

Codi CPV
79961000-8

Descripció CPV
Serveis de fotografia

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Insuficiència de mitjans propis
La Direcció de Serveis de l’Espai Públic no disposa de mitjans suficients ni de
professionals de la imatge que realitzin aquest tipus de reportatges fotogràfics i és per
aquest motiu que es procedeix a realitzar el present acord marc.

Divisió en lots del contracte
L’objecte del contracte es divideix en els següents lots:
Núm lot
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Lot 1
Lot 2

Descripció
Reportatges fotogràfics d’actuacions gestionades i/o
executades per la DSEPU
Reportatges fotogràfics de la dinamització en els
espais metropolitans d’activitats gestionades per la
DSEPU

Els licitadors podran presentar oferta per UN o TOTS els lots i podran resultar
adjudicataris també d’un o tots els lots en què resultin guanyadors.
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Elecció del procediment
S’ha escollit el procediment obert mitjançant la figura d’acord marc, atenent a la quantia
de la licitació i atès que és un procediment que permet a qualsevol professional
presentar la seva proposició, i per tant és el procediment que limita menys la
concurrència.
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Termini de validesa de l’acord marc
El present acord es proposa per a un període de dos anys, prorrogable dos anys més.
Així doncs, el període màxim serà de quatre anys.
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Solvència tècnica necessària per participar als diferents lots
Lot 1 Reportatges fotogràfics d’actuacions gestionades i/o executades per la DSEPU.
Caldrà acreditar:
- Haver realitzat en els darrers tres (3) anys reportatges fotogràfics de, com a
mínim, dos (2) equipaments públics.
- Haver realitzat en els darrers tres (3) anys reportatges fotogràfics de, com a
mínim, dos (2) espais públics.
Lot 2 Reportatges fotogràfics de la dinamització en els espais metropolitans d’activitats
gestionades per la DSEPU.
Caldrà acreditar:
- Haver realitzat en els darrers tres (3) anys reportatges fotogràfics de, com a
mínim, dos (2) dinamitzacions d’activitats en espais públics.
Solvència econòmica necessària per participar als diferents lots
Lot 1 Reportatges fotogràfics d’actuacions gestionades i/o executades per la DSEPU.
Les empreses hauran de tenir un volum anual de negocis, referit al millor exercici dins
els tres últims anys, d’un mínim de 10.000 €.

Aquest valor estimat inclou les pròrrogues, així com els possibles modificats que es
derivin dels contractes basats. Tots els contractes s’inclouran en aquest import global i
en aquest sentit es faran les previsions i gestions oportunes.
TOTAL
Lot 1
Lot 2
acord marc
IVA no
33.057,85 €
10.330,58 €
43.388,43 €
Import licitació
inclòs
(2 anys)
IVA inclòs
40.000,00 €
12.500,00 €
52.500,00 €
IVA no
66.115,70 €
20.661,16 €
86.776,86 €
Valor estimat
inclòs
(2+2 anys)
IVA inclòs
80.000,00 €
25.000,00 €
105.000,00 €
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Valor estimat de l’acord marc
El valor estimat del contracte ascendeix a la quantitat de 86.776,86 € sense IVA.
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Lot 2 Reportatges fotogràfics de la dinamització en els espais metropolitans d’activitats
gestionades per la DSEPU.
Les empreses hauran de tenir un volum anual de negocis, referit al millor exercici dins
els tres últims anys, d’un mínim de 6.250 €.
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LOT 1
13
16.647,85 €
1.280,60 €
LOT 1
9
10.030,90 €
1.114,54 €
LOT 1
9
16.244,75 €
1.804,97 €
LOT 1
12
10.646,55 €
887,21 €

LOT 2
17
5.841,79 €
343,63 €
LOT 2
14
4.797,61 €
342,69 €
LOT 2
12
4.537,50 €
378,13
LOT 2
15
5.157,18 €
343,81 €

Total 2016-2019
Nombre d’assistències
Import total (IVA inclòs)
Mitjana per any
Mitjana per servei

LOT 1
43
53.570,05 €
13.392,51 €
1.245,82 €

LOT 2
58
20.334,08 €
5.083,52 €
350,59 €
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Donada la recent aprovació del Pla de sostenibilitat ambiental per als municipis de l’AMB
(PSA 2020-2023) i la seva gestió per part de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic, la
previsió per als propers quatre anys és que, en relació al Lot 1, s’incrementin les
necessitats d’aquest servei en un 50%; és per aquest motiu que es proposa un valor total
estimat per aquest acord marc de 105.000,00 € (IVA inclòs).
Nombre d’empreses a homologar
Per poder donar resposta al nombre d’assistències previstes i, en molts casos, a la seva
simultaneïtat, es proposa incloure 12 empreses dins aquest acord, repartides de la
següent manera per lots:
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2016
Nombre d’assistències
Import total (IVA inclòs)
Mitjana per servei
2017
Nombre d’assistències
Import total (IVA inclòs)
Mitjana per servei
2018
Nombre d’assistències
Import total (IVA inclòs)
Mitjana per servei
2019
Nombre d’assistències
Import total (IVA inclòs)
Mitjana per servei
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Justificació dels costos
Per a l’obtenció del valor estimat de l’acord marc s’han tingut en compte els reportatges
fotogràfics, segons lot, encarregats entre els anys 2016 i 2019.
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Lot 1
Lot 2
Total acord marc

8 empreses
4 empreses
12 empreses

Criteris de selecció
Els criteris que serviran de base per la selecció de les empreses participants en l’acord
marc seran avaluades mitjançant judici de valors. Es valorarà la realització d’un
reportatge fotogràfic per a cada lot, de conformitat amb les característiques pròpies dels
serveis descrits en cada un dels lots.
Criteris per a l’adjudicació dels contractes basats
Els contractes basats s’adjudicaran mitjançant criteris únicament econòmics. Els
licitadors hauran de presentar oferta a la baixa per al preu base de licitació que es
determini en els respectius plecs de condicions tècniques basats en el present Acord
Marc.
S’assignaran 0 punts a les ofertes igual al preu base de licitació; la màxima puntuació a
l’oferta més baixa, i es puntuaran la resta d’ofertes en funció de les baixes i de manera
proporcionada de conformitat amb la següent fórmula:
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