PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI

1. Objecte del contracte amb identificació del CPV
Elaboració i impressió de la publicació periòdica #GUIXOLS, existent a la ciutat des del
2016, per mantenir informada la població de Sant Feliu de Guíxols mitjançant un
nterès públic per la ciutadania en català.
Inclourà, sense caràcter exclusiu, els següents aspectes:

(Participació ciutadana, obres, calendari fiscal, campanyes institucionals...)
Notícies
Reportatges i entrevistes.
municipals.
Aquesta contractació es preveu licitar amb un sol lot que inclou
repartiment.

impressió i

Aquest butlletí municipal es publicarà sense publicitat,
la possibilitat de licitar la seva gestió en un futur.
CPV Elaboració i impressió:
22200000-2
revistes

Diaris, revistes especialitzades, publicacions periòdiques i

22212000-9

Publicacions periòdiques

22213000-6

Revistes

79824000-6

Repartiment

2. Responsable de l actuació
Pere Carreras,

prestació pactada.

3. Àmbit d actuació (on es realitza el servei/on es destina el subministrament...)
3.000 exemplars, es distribuirà entre les
dependències municipals, centres educatius, dipòsit legal i a través de bustiatge a tots
els domicilis del municipi (vegeu especificació punt 8). Així mateix, les informacions que
hi apareixeran publicades seran

4. Antecedents (sol·licitant del contracte, altres actuacions realitzades amb el
mateix objecte o relacionades, normativa sectorial d aplicació...)
La licitac
per donar continuïtat al canal de comunicació ja existent
imprès i digital per poder mantenir la ciutadania informada.

5. Necessitats a satisfer
i
són, en síntesi:
un mitjà de comunicació escrit que arribi a tots els domicilis del
municipi.
Publicació de 13 números anuals (1 mensual + 1 extra
en forma de calendari al desembre) i 20 pàgines per número amb una tirada de 13.000
exemplars per número.

6. Aspectes tècnics del contracte

7. Obligacions i mitjans de l adjudicatari
Servei de redacció, elaboració, correcció, impressió i repartiment del butlletí:
Aquest servei
Assessorament estratègic i suport tècnic: a
àmbits relacionats amb el butlletí amb la finalitat
contracte.
Coordinació: coordinar tots el agents
terminis

juntament en tots els
conseguir
ció del butlletí i els
.

Direcció: lideratge del procés i dels continguts del butlletí sota la supervisió del
responsable municipal del contracte, qui traslladarà els objectius de
publicació actualitzat setmanalment.

Creació i tractament de continguts: tasques periodístiques per formalitzar els
investigació, cobertura

actes

maquetar cada número de la publicació.
Disseny: imatge general del butlletí i adaptació gràfica a cada número de la
publicació.
Maquetació: r
previstos per cada número del butlletí.
Impressió: Impressió del butlletí i lliurament.
Distribució:
o

13.000 exemplars, essent el repartiment:
12.000 exemplars als habitatges
6 exemplars a les ciutats agermanades
234 exemplars en dependències municipals
750 exemplars en comerços i serveis, prioritzant els que tenen

4 dipòsit legal
6 arxiu municipal

8. Obligacions

Ajuntament
a seguir en cada

número.
les informacions que

9.

tinguts del Butlletí.

Durada del contracte i possibles pròrrogues
2 anys prorrogables a 2 anys més.

10.

Import de licitació

1. Es fixa el tipus de licitació en la quantitat de: 60.645,09
inclou:

anuals IVA exclòs, que

Publicació de 13 números anuals (1 mensual + 1 extra
calendari el mes de desembre) amb una tirada de 13.000 exemplars per número.
El tipus de licitació està calculat en base al contracte actual (que era 11.000 revistes

21 es preveu una publicació de 7 números.
Atès que aquest contracte comporta despeses de caràcter plurianual, resta sotmès a
l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupostos del 2021, 2022, 2023 i 2024.

13.

Proposta de tràmit (ordinari/urgent) i proposta de procediment

Els criteris subjectius seran valorats per un comitè integrat pels següents membres:
Sr.
Gamero, cap de premsa

. Substitut: Sr. Jordi
Torroella de Montgrí.

Sr. Xavier Martí, periodista de Televisió Costa Brava. Substitut: Laia Campos,
periodista de Televisió Costa Brava.

14.

Possibilitat de subcontractació

15.

Revisió de preus

No es preveu revisió de preus.

16.

Criteris d adjudicació

-

VALORACIÓ AUTOMÀTICA (fins a 60
punts):
a) Preu ....................................................................................... fins a 30 punts

MaxP: Puntuació màxima

PBL: Pressupost base de licitació
Oi: Oferta a valorar
MO: Millor oferta

BMO: Baixa de la millor oferta.

b) Cobertura territorial (fins a 5 punts)
a. assistència a 2 reunions setmanals. (5 punts)
b. assistència a 1 reunió setmanal. (2,5 punts)
c) Desenvolupament de la versió virtual interactiva de la revista...fins
a 25 punts.
. Versió digital per penjar al web municipal (5 punts)
butlletí aprofitant les noves tecnologies (ex. accés per a invidents,
traduccions automàtiques, FlippingBook...) 5 punts per aportació fins a
un màxim de 20.

punts):
Pla de treball (fins a 20 punts) amb descripció de:
- Processos de treball amb indicació del sistema de treball diari en el
cicle del mes (calendari exhaustiu), des que surt un butlletí fins que es
publica el següent. (10 punts)
- Gestió de personal amb indicació de hores de dedicació del personal
adscrit al projecte, horari, disponibilitat i metodologia de treball
(presencial, correu electrònic, telèfon...) (5 punts)
- Contr
(5 punts)
Proposta de disseny de nova portada amb capçalera elaborada amb el
i 2 o 3 titulars. Els drets i la propietat intel·lectual del disseny presentat per

17.

Facturació

La facturació del servei serà mensual i cada factura es podrà emetre un cop lliurats els
exemplars de cada número.

18. Relació de personal dedicat al projecte
a) Relació de personal dedicat al projecte, indicant els tècnics o unitats tècniques
ada dels documents
acreditatius corresponents.
Mínim a acreditar:
1 director/responsable: acreditar experiència mínima de cinc anys en
direcció de projectes similars mitjançant certificats de les empreses i/o
institucions on ha exercit el càrrec.
1 periodista: acreditar llicenciatura en Ciències de la Comunicació o
equivalent i/o col·legiació al Col·legi de Periodistes de Catalunya.
1 dissenyador gràfic: acreditar amb titulació universitària o equivalent.
1 corrector o servei de correcció de llengua catalana: acreditar diploma
de postgrau de Correcció i Assessorament Lingüístic (Itinerari Correcció
i Qualitat Lingüística) o equivalent (antic nivell K).
quest personal dedicarà

el temps necessari al

onforme dedicarà el temps necessari al

stituircompetència i acreditar-

19.

juntament.

Condicions tècniques d execució del contracte.

Feliu de Guixols consisteixen en el següent:
Assessorament estratègic, suport tècnic, coordinació, direcció, redacció de continguts,
disseny, maquetació, impressió i repartiment
t 8 de la
memòria).
Característiques tècniques
Números:

13 butlletins anuals.

