Exp. 2022/023 (3/2022/44)
ANUNCI
En sessió celebrada per la Junta de Govern Local del dia 22 de març de 2022, es va aprovar la licitació
del contracte de serveis per la creació i producció dels continguts audiovisuals, així com el
subministrament, instal·lació i posada en funcionament dels elements de la museografia de la
tèrmica i del videomapatge als espais exteriors de Roca Umbert en el marc del programa operatiu
FEDER 2014-2020, així com els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques particulars
que han de regir la tramitació d’aquest expedient licitatori, mitjançant procediment obert subjecte a
regulació harmonitzada i tramitació ordinària, així com s'acordà convocar la licitació de forma
simultània, d’acord amb allò previst als articles 135, 156 i 318, de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP), d’acord amb les següents condicions:
1. Objecte del contracte: «L’objecte del contracte és el servei per la creació i producció dels
continguts audiovisuals, així com el subministrament, instal·lació i posada en funcionament dels
elements de la museografia de la Tèrmica i del videomapatge als espais exteriors de Roca Umbert,
mitjançant procediment obert harmonitzat.
Aquesta actuació està inclosa dins l’operació «Proposta de Turisme industrial a Granollers: de Roca
Umbert a la ciutat» en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, eix 6.3.1.
Per tal d’afavorir una major concurrència en les propostes, i de conformitat amb l’article 99.3 de la
Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, aquesta licitació es divideix en els
següents lots:
LOT 1: Creació i producció dels continguts audiovisuals de la museografia i de les projeccions
exteriors.
LOT 2: Subministrament, instal·lació i posada en funcionament dels elements de la museografia de
la tèrmica i del videomapatge als espais exteriors de Roca Umbert.
2. CPV és:

Per al LOT 1, 92300000 servei entreteniment.
Per el LOT 2, 2320000 equipament audiovisual; 51314000-6 Serveis d’instal·lació d’equipaments
de vídeo.
3.

Pressupost base de licitació: es fixa el pressupost màxim de licitació és de 605.060,81 €, IVA
inclòs, per al període executiu de dos anys, amb el desglossament següent:
500.052,26 €, pressupost net
150.051,55 € en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21 %
LOT 1
El pressupost base de licitació IVA inclòs del LOT 1 és de cent setanta-dos mil set-cents
vuitantavuit euros, (172.788 €), els quals es desglossen en cent quaranta-dos mil vuit-cents
euros (142.800,00 €), i vint-i-nou mil nou-cents vuitanta-vuit (29.988 €) que corresponen al 21%
de l’Impost de Valor Afegit o IVA.
• Pressupost base licitació sense IVA 142.800,00€
• Import IVA (21%) 29.988,00 €
• Pressupost base de licitació (amb IVA inclòs) 172.788,00€
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida
K5001/43210/64001 Producció audiovisual Roca Umbert (FEDER eix 6) per a 2022. La despesa
es condiciona a l’existència de crèdit disponible, hàbil i suficient en aquesta partida.

LOT 2
El pressupost base de licitació IVA inclòs del LOT 2 és de quatre-cents trenta-dos mil dos-cents
setanta-dos euros amb vuitanta-un cèntims (432.272,81 €) amb el desglossament següent:
trescents cinquanta-set mil dos-cents cinquanta euros amb vint-i-sis cèntims (357.250,26 €) i
setantacinc mil vint-i-dos euros amb cinquanta-cinc cèntims (75.022,55 €) que corresponen al
21% de l’Impost de Valor Afegit o IVA.
• Pressupost base licitació sense IVA 357.250,26€
• Import IVA (21%) 75.022,55€
• Pressupost base de licitació (amb IVA inclòs) 432.272,81€
La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a les partides que
indicades a continuació, segons la distribució següent:
K5001/43210/62323 Maquinària Instal·lacions tècnica
K5001/43210/64101 Informàtiques Roca Umbert
K5001/43210/62603 Equips museografia i videomapatge Roca Umbert la qual no disposa en la
seva totalitat del crèdit disponible, atès que està finançat amb préstec que es concertarà durant
el primer semestre de l’any.
El valor estimat (VE) del contracte és de 500.050,26 € sense incloure l'IVA. Aquesta xifra
inclou l’import total que podria ser retribuït el contractista, incloent possibles pròrrogues i
modificats, entre d’altres conceptes, tot d’acord la previsió de l’article 101 LCSP.
Període executiu Lot 1 (3 mesos)
142.800,00 €
Període executiu Lot 2 (3 mesos)
357.250,26 €
4.

Garanties de la contractació: El licitador que presenti l'oferta econòmicament més avantatjosa
haurà de constituir una garantia definitiva del 5% de l’import d'adjudicació de cada lot, exclòs
l’IVA, en el termini de 10 dies hàbils següents a comptar des del requeriment de l'òrgan de
contractació.
Garantia complementaria: En cas d'adjudicació a un empresari quina proposició s'hagués
presumit inicialment com a oferta amb valor anormals o desproporcionats, s'exigirà una garantia
complementaria del 5% de l'import d'adjudicació , assolint una garantia total de un 10% de
l'import d'adjudicació de cada lot.

5.

Durada del contracte: La durada del contracte serà:
Per el Lot 1, de 3 mesos des de la formalització del contracte, sense possibilitat de pròrroga.
Per el Lot 2, de 3 mesos des de la formalització del contracte, sense possibilitat de pròrroga, i en
tot cas fins el 31 de desembre de 2022.

6.

Obtenció de documentació i informació: El plec de condicions administratives i tècniques
particulars d'aquesta contractació es podran aconseguir a través de la pàgina web de
l'Ajuntament: https://seuelectronica.granollers.cat on es determina el perfil del contractant, dins el
període de presentació de proposicions i a la plataforma de contractació pública electrònica
PIXELWARE

7.

Presentació de pliques. Els licitadors presentaran tres sobres virtuals per mitjans electrònics
a través del portal indicat en el plec de clàusules administratives. Les proposicions que no es
presentin per mitjans electrònics seran excloses.
El termini de presentació de pliques finalitza el dia 25 d’abril de 2022 a les 14:00 hores.

8.

Obertura de pliques: L'obertura dels sobres es farà a través de la plataforma electrònica i no
seran públiques, ja que s'utilitzen exclusivament mitjans electrònics fefaents que acrediten el
moment de l'obertura dels sobres i el secret de la informació.

9.

Criteris per a la valoració de les proposicions: Per a la valoració de les proposicions i la
determinació de la millor oferta, es tindrà en compte els criteris d’adjudicació establerts en el Plec
de clàusules administratives particulars.

10. Solvència econòmica i tècnica: Els licitadors podran acreditar la seva solvència acreditant el

compliment dels requisits específics indicats en el plec de clàusules administratives particulars
aprovat i publicat en el perfil del contractant o indistintament mitjançant la seva classificació:
11. Condicions especials d'execució: Les establertes en la clàusula XI.2 del plec de clàusules

administratives particulars.
12. Variants: No s’admeten.
13. Publicacions: S’ha enviat a publicar el 25 de març de 2022 al DOUE amb la referència 2022-

044293
14. Model de proposició i documentació que cal presentar: Els licitadors hauran de presentar la

seva sol·licitud ajustada al model de proposició que consta en el Plec de condicions aprovat.
La directora del Servei de Contractació i Compres

