Exp.: 2018 /008619
Codi: C122 E01 U
Ref.: JMG

ANUNCI
Anunci de l’Ajuntament de Roses pel qual es fa pública la licitació d'un contracte mixt de
subministraments i serveis (exp. 2018/008619)

1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Roses
b) Número d’identificació: 1715230008
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Roses
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Número d'expedient: 2018/008619
2. Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Roses
b) Domicili: Plaça Catalunya, 12
c) Localitat i codi postal: Roses 17480
d) Codi NUTS: ES512
e) Telèfon: 972 252400
f) Adreça electrònica: contractacio@roses.cat
g) Adreça d'Internet del Perfil del contractant: https://www.seu-e.cat/web/roses
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Tota la documentació i informació està
disponible en el Perfil del contractant.
i) Horari d’atenció: Matins de dilluns a divendres laborables de 9:00 a 14:00 hores.
3. Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: Execució del Projecte de Museografia didàctica a implementar en el
Castell de la Trinitat.
b) Admissió de pròrroga: No
c) Divisió en lots i nombre de lots/ d’unitats: No
d) Lloc d'execució: Roses
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e) Termini d'execució: 4 mesos
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No
g) Codi CPV: 39154000-6
h) Codi NUTS: ES512

4. Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: subministraments
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: obert, Subjecte a regulació harmonitzada
d) S’aplica un acord marc: No
e) S’aplica una subhasta electrònica: No
5. Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 514.429,86 €, sense IVA
b) Import total IVA inclòs: 622.460,13 €
c) Import total IVA exclòs: 514.429,86 €
d) IVA suportat: 21%
6 . Admissió de variants: No
7. Garanties:
Provisional: No
Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació sense IVA
8 . Requisits específics del contractista
a) Classificació: No es requereix
b) Solvència:
b.1) Solvència econòmica i financera: tenir un volum global de negocis per import igual o
superior a 600.000 €, en el compte de pèrdues i guanys de qualsevol dels tres últims exercicis
comptables aprovats i dipositats en el Registre Mercantil o oficial que correspongui.
b.2) Solvència tècnica i professional per a l’execució del contracte: El licitador haurà
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d'acreditar que l'import anual acumulat de l'any de major facturació, dins dels últims tres anys,
sigui igual o superior a 450.000,00 € en l'execució d'actuacions de subministrament de
fabricació amb instal·lació de mobiliari museogràfic, vitrines i expositors amb materials
metàl·lics i en intervencions museogràfiques complexes. (S'entén com intervenció
museogràfica complexa aquella que compren almenys tres o més tipus de recursos diferents
com vitrines, il·luminacions, audiovisuals, senyalítica, rotulació, .. etc.
b.2.1) Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: Si.
Els mitjans personals que les empreses s’han de comprometre a adscriure al contracte com
mínim són els tècnics següents:
- 1 Especialista en vestuari militar de l’Edat Moderna.
- 1 Tècnic especialista en iconografia de temàtica militar a partir de la tècnica del matte
painting i amb experiència en escenografies i escultures de temàtica militar.
- 1 Tècnic en 3D digital, especialitzat en reconstrucció d’edificis poliorcètics històrics.
- 2 Tècnics realitzadors de produccions audiovisuals amb experiència quant a gravacions a
partir de recreació històrica.
- 1 Tècnic amb titulació oficial de pilot de drons
c) Habilitació empresarial o professional necessària per a l’execució del contracte: Per a
l’execució de la prestació contractual de filmació d’audiovisual es requereix el disposar de
l’habilitació d’empresa operadora de drons.
A aquests efectes, d’acord amb l’article 75 LCSP, les empreses licitadores poden recórrer a
les capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que
tinguin amb elles, per tal d’acreditar aquesta habilitació d’empresa operadora de drons,
sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i siguin elles les
que vagin a executar les prestacions per les quals són necessàries aquestes capacitats.
9 . Criteris d’adjudicació: Diversos criteris d’adjudicació de valoració automàtica:
a) Oferta econòmica: fins a un màxim de 20 punts
b) Experiència dels tècnics de l'equip de treball: fins a un màxim de 30 punts
c) Proposta tècnica: fins a un màxim de 40 punts

10. Condicions particulars per a l’execució del contracte:
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Són condicions essencials del contracte les següents:
- Tenir i mantenir adscrits a l'execució del contracte els tècnics, que poden estar integrats o no
en l'empresa, següents:


1 Especialista en vestuari militar de l’Edat Moderna.



1 Tècnic especialista en iconografia de temàtica militar a partir de la tècnica del matte
painting i amb experiència en escenografies i escultures de temàtica militar.



1 Tècnic en 3D digital, especialitzat en reconstrucció d’edificis poliorcètics històrics.



2 Tècnics realitzadors de produccions audiovisuals amb experiència quant a
gravacions a partir de recreació històrica.



1 Tècnic amb titulació oficial de pilot de drons.

En el cas d’haver ofertat l’adscripció al contracte de tècnics amb experiència i s’haguessin
valorat com criteri d’adjudicació, en el supòsit de substitució per qualssevol causa d’aquest
personal, haurà de ser substituït per altre personal tècnic del mateix perfil professional i
experiència que el substituït. Una copia del currículum d’aquest nou personal ho entregarà al
director tècnic per a la seva conformitat.
Són condicions especials d’execució del contracte les següents:
- Tenir subscrita i en vigor durant tota la vigència del contracte una assegurança de
responsabilitat que cobreixi qualsevol responsabilitat civil amb un límit mínim de 600.000€ (sis cents mil euros) per sinistre i un sublímit per víctima per la cobertura de RC patronal de
150.000€ (cent cinquanta mil euros).
- Disposar d’un Pla de Seguretat i Salut en el treball que contingui la coordinació empresarial
en prevenció de riscs laborals.
- Fer una correcta gestió ambiental de l’obra, prenent les mesures necessàries per minimitzar
els impactes que aquesta pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer
una correcta gestió dels residus i dels embalatges i altres mesures que siguin adients a
l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.
L’òrgan de contractació podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària durant tot el termini
d’execució del contracte la documentació acreditativa del seu compliment. En especial, al
començament del contracte el contractista presentarà al Director Tècnic les mesures
mediambientals a implementaren els treballs. Durant l’execució del projecte i en tot cas abans
de la recepció li presentarà els informes de compliment de les condicions mediambientals i de
incidències, en el cas que n’hi hagués hagut.
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11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: Si
12. ACP aplicable al contracte: No

13. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: el 26 d’octubre de 2018 fins les 23:59 h
b) Documentació que cal presentar: sobre digital (clàusula 9 del PCAP i apartat E.4 del Quadre
de Característiques) Tres sobres. També es presentarà exclusivament i de forma presencial a
l’Ajuntament de Roses les 2 mostres a què es refereix l’apartat E4 del Quadre de
Característiques.
c) Forma de presentació: Els licitadors prepararan la documentació requerida i la presentaran
mitjançant l’eina de Sobre Digital disponible a l’adreça web del Perfil del contractant de
l’Ajuntament: www.seu-e.cat/web/roses
14. Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Roses
b) Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament – Plaça Catalunya, 12 – 17480 Roses
c) Data: La data es publicarà en el Perfil del contractant
d) Hora: 12 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic

15. Despeses d'anuncis: La licitació d’aquest contracte no compta amb despeses de
publicació

16 . Llengües per redactar ofertes o sol·licituds: Qualsevol de les 2 llengües oficials de
Catalunya, el català o el castellà

17. Recursos
a) Recurs especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del
Sector Públic, en el termini de 15 dies hàbils
c) Directament, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
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Girona, en el termini de dos mesos

18 . Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea: No

Roses, a la data de la signatura electrònica
Document signat electrònicament

