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MEMÒRIA DE CONTRACTACIO PEL SERVEI DE GESTIÓ DE CAMPANYES A LES XARXES
SOCIALS I MANTENIMENT WEBS DE L’AJUNTAMENT DE CALONGE I SANT ANTONI
A. PODER ADJUDICADOR
Administració contractant
Òrgan de contractació
Àrea/Unitat encarregada del seguiment i execució
del contracte (art. 62 LCSP)
Data resolució inici expedient de contractació
Adreces electròniques perfil del contractant (Inserit
en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya)

Ajuntament Calonge i Sant Antoni
Junta de Govern Local
PROMOCIO ECONÒMICA

Petició informació complementària, dubtes,
preguntes

A la mateixa adreça anterior, apartat “tauler
d’anuncis” i dins d’aquest “dubtes i preguntes”

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/cal
ongeisantantoni

B. OBJECTE DEL CONTRACTE
B.1. Objecte del contracte:
1.

Objecte del contracte

El present contracte regeix la contractació dels serveis d’un equip professional especialitzat en
màrqueting digital que realitzi la gestió de campanyes a les xarxes socials, gestió de la base de dades
contactes a través d’un programa o plataforma automatitzada de màrqueting i manteniment d’algunes
pàgines web de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
En concret, el contracte que es licita tindrà els següents objectius específics:
a)

Implementar una estratègia de medis, pla de social media, que permeti desenvolupar projectes de
promoció econòmica fins a un màxim de 20 campanyes anuals a les xarxes.

b)

Gestionar una base de dades de fins a 5000 adreces per enviament de Newsletters que li siguin
facilitades per l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni -havent estat recollides prèviament amb el
consentiment explícit i informat del seu titular- o aquelles que aconsegueixi el licitador seguint el
procediment legalment establert -és a dir, amb previ consentiment explícit i informat del seu
titular-.

c)

Manteniment del web Activa i web de cultura.

d)

Seguiment de campanyes.

1.1

Objectius específics

Es preveu la divisió de l’objecte del contracte en els següents dos lots:
LOT 1
Es correspon amb la implementació d’una estratègia de medis, pla de social media, que permeti
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desenvolupar projectes de promoció econòmica fins a un màxim de 20 campanyes anuals a les xarxes.
En concret, el Lot 1 inclou la prestació dels següents serveis:
a) Gestionar Facebook Activa; Gestionar Facebook Viver i Gestió del Instagram Viver
b) Creació, manteniment i gestió d’una base de dades a través d’un programa o plataforma
automatitzada de màrqueting, o similar amb 5000 contactes.
LOT 2
Manteniment dels Web Activa i Web Cultura amb les actualitzacions pertinents.
Justificació de la necessitat de la contractació.
A.- Naturalesa i extensió de les necessitats per LOT 1 i 2
Per a la gestió i promoció de les seves polítiques socials en matèria d’ocupació, l’empresa i el comerç
local, la Unitat de Promoció Econòmica utilitza xarxes socials per a difondre els seus projectes i arribar a
un nombre més ampli de públic i de manera més efectiva.
Al llarg de l’any, la Unitat de Promoció econòmica necessita comunicar diferents projectes i
esdeveniments als efectes de garantir una major i especial difusió.
B.- Idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les per LOT 1 i 2
L’objecte del contracte és la contractació dels serveis d’un equip professional especialitzat en
màrqueting digital que realitzi la gestió de campanyes a les xarxes socials, gestió de la base de dades
contactes a través d’un programa o plataforma automatitzada de màrqueting i manteniment d’algunes
pàgines web de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni i és idoni per a satisfer les necessitats de
difondre els projectes i esdeveniments de la Unitat de Promoció Econòmica

Les raons per les quals no es pot fer amb els mitjans propis en cas de contractes de serveis
d’aquest Ajuntament són:



Manca de mitjans tècnics/materials
Manca de mitjans tècnics/materials especialitzats

Justificació:
L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni no disposa de personal especialitzat suficient per dedicació a
aquestes tasques, les quals requereixen de coneixements específics en matèria de màrqueting digital.
Donada la manca de persones especialitzat en matèria de màrqueting, és necessari externalitzar el
serveu per tal que les campanyes siguin dissenyades i gestionades per un expert en la mateixa.
Plec de prescripcions tècniques (PPT)
B.2. Lots
Nombre de lots
Objecte del LOT 1

Objecte del LOT 2
Lots als que es pot licitar
Nombre màxim de lots que pot resultar

SI
SI
2
GESTIO CAMPANYES XARXES SOCIALS I GESTIÓ
DE BASE DE DADES DE CONTACTES A TRAVÉS
D’UN PROGRAMA O PLATAFORMA
AUTOMATITZADA DE MÀRQUETING
MANTENIMENT WEB
A tots
No es limita
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adjudicatària una empresa
B.3. CODI CPV

72315000-6

C. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Forma de tramitació

Ordinària

Anticipada
Procediment d’adjudicació
Tramitació electrònica
Expedient plurianual

No
Obert simplificat
SI
SI

D. DADES ECONÒMIQUES
D.1. Sistema per a la
determinació del preu

LOT 1
Estructura de la despesa

LOT 1: tant alçat
LOT 2: preus unitaris

1) Xarxes socials
Import total destinat a campanyes, un total de 5.500€ amb el
següent desglossat:
Promoció econòmica: 4.300€
Participació ciutadana: 1.200€
El pressupost es divideix en 2: Consum i Gestió de la campanya
Serà a càrrec de l’adjudicatari l’import corresponent a la
compra d’espais publicitaris a les xarxes.
a) L'import previst per gestió de la campanya és la
contraprestació màxima que pot rebre l’empresa per fer el
seguiment de la campanya, fer ajustos per aconseguir
objectius i elaborar informes finals i propostes de millora.
2) Gestió de base de dades a través d’un programa o
plataforma automatitzada de màrqueting
Promoció econòmica 500 €
El pressupost inclou el manteniment mensual de la base de dades
i Gestió de la base de dades contactes a través d’un programa o
plataforma automatitzada de màrqueting
Gestionar una base de dades de més de 5000 adreces.
LOT 2
Preu / hora: 30€ (iva no inclòs)
El càlcul s’ha fet preveient un màxim de 100 hores anuals.

Justificació del preu del contracte:
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LOT 1
Existeix un preu per la publicitat de facebook, adds de pagament i un preu per la gestió. El càlcul del
preu apareix a l’annexat a la memòria.

LOT 2
El preu del Lot 2, determinat mitjançant preus unitaris, s’ha obtingut partint de la mitja preu / hora del
mercat per un perfil professional com el sol·licitat, d’acord amb l’estudi de costos que apareix annexat a
la memòria.

D.2. Valor estimat del contracte (VEC)

LOT 1 (XARXES SOCIALS I GESTIÓ BASE DE
DADES)
TOTAL: 26.400 euros (sense IVA). Inclou dues
pròrrogues per un total de 12.000 euros i un 20% de
modificacions per un import total de 2.400 euros.
LOT 2 (MANTENIMENT WEB)
TOTAL: 13.000 euros (sense IVA). Inclou dues
pròrrogues per un total de 6.000 euros i un 20% de
modificacions per un import total de 1.200 euros.

DISTRIBUCIÓ ANUALITATS VEC
ANY
VE prestació
2019
2020
2021
2022
2023
TOTAL

3.000 €
6.000 €
3.000 €

3000 €
6.000 €
3.000 €
12.000 €

12.000 €

DISTRIBUCIÓ ANUALITATS VEC
ANY
VE prestació
2019
2020
2021
2022
2023
TOTAL

LOT 1 XARXES SOCIALS I MAILSHIMP
VE eventuals
VE
eventuals TOTAL
pròrrogues
modificacions
20%
2.400 €

2.400 €

26.400€

LOT 2 MANTENIMENT PÀGINES WEB
VE eventuals
VE eventuals
TOTAL
pròrrogues
modificacions

1.500 €
3.000 €
1.500 €
6.000 €

D.3. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

1500 €
3.000 €
1.500 €
6.000 €

20%
1.200€

1.200 €

LOT 1 (XARXES SOCIALS)

13.200 €
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A.- Costos directes: 5.145 €
B:- Costos indirectes: 855, €
LOT 2 (MANTENIMENT WEB)
A.- Costos directes: 2.541,00 €
B.- Costos indirectes: 459,00 €
Conveni col·lectiu estatal d’empreses de consultoria i
estudis de mercat i de la opinió pública publicat en el
BOE el 6 de març de 2018.
Al càlcul del PBL relatiu al Lot 2 li resulta d’aplicació
allò disposat a la DA 33ª de la LCSP, en virtut del qual
aquest és limitatiu, però no és obligatori el seu
exhauriment.
El desglossat dels càlculs realitzats per a l’obtenció del
PBL d’ambdós Lots consten incorporats en un Annex I
a aquesta Memòria.

DISTRIBUCIÓ FINANÇAMENT PER ANUALITATS LOT 1 XARXES SOCIALS I MAILSHIMP
Any
Partida
Import net
%IVA
Import IVA
Import total
2019
644331 22799: 2.400€
3.000 € 21%
630 €
3.630 €
809240 22699: 600€
2020

644331 22799: 4.800€
809240 22699: 1.200€

6.000 €

21%

1.260 €

7.260 €

2021

644331 22799: 2.400€
809240 22699: 600€

3.000 €

21%

630 €

3.630

2.520 €

14.520€

Import total

12.000 €

DISTRIBUCIÓ FINANÇAMENT PER ANUALITATS LOT 2 MANTENIMENT WEB
Any
Partida
Import net
%IVA
Import IVA
Import total
2019
644331 22799
1.200 € 21%
315€
61 334122609
300 €
2020
64 433122799
2.400 € 21%
630€
61 334122609
600 €
2021
64 433122799
1.200 € 21%
315€
61 334122609
300 €
Import total
6.000 €
1.260€

D.4. Preus unitaris licitació
LOT 1: no es preveu (s’ha obtingut a tant alçat).
LOT 2: Preu / hora: 30€. (IVA no inclòs)

1.815€
3.630€
1.815€
7.260€
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D.5. Partida pressupostària

LOT 1
644331 22799: 4.800€
809240 22699: 1.200€
LOT 2
644331 22799: 2.400€
61334133609: 600€

D.6. Forma de pagament:
LOT 1: per campanyes realitzades. S’emetrà una factura a la finalització de cada campanya.
LOT 2: per hores realitzades. S’emetrà una factura mensual amb el desglossat de les hores realitzades i
les tasques executades.
D.7. Pagaments a compte per operacions
preparatòries

NO

E. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS
Durada del contracte (separadament quan
2 anys + 2 pròrrogues
hagi adquisició i manteniment)
Justificació de la durada del contracte per LOT 1 i 2
S’estima que la necessitat d’utilitzar els serveis objecte de contractació s’aniran produint de forma
intermitent i no contínua en el temps, però sí periòdica, atès que així ha vingut produint-se en els
exercicis anteriors, fet que ha originat la necessitat d’iniciar un procediment de contractació.
La durada del contracte es preveu per 2 anys per considerar que és un temps adient per a garantir la
correcta distribució de les tasques a realitzar per l’adjudicatari en atenció a la calendarització de les
tasques programades, essent difícil concretar quines actuacions requeriran dels serveis dels
adjudicataris més enllà de la durada prevista.
No obstant l’anterior es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte en el cas que la demanda de
serveis s’estabilitzi i, per tant, l’objecte contractual sigui suficient per a donar resposta al mateix.
F. VARIANTS
Admissió de variants

No

G. EXPOSICIÓ DE L’EXPEDIENT, PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ I DE LA FORMALITZACIÓ DEL
CONTRACTE
Exposició expedient
Publicitat de la licitació
Publicitat de la formalització del contracte

Al Perfil de contractant
Al Perfil del contractant
Al perfil del contractant

H. HABILITACIÓ EMPRESARIAL O PROFESSIONAL ESPECIAL
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Habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat
o prestació que constitueixi l’objecte del contracte:
No s’escau.

I.CONFIDENCIALITAT
Dades confidencials a que tindrà accés el licitador o l’adjudicatari, a banda de les personal, i
que són confidencials:
Tindrà accés al correus electrònics de la base de dades que es faciliti a l’adjudicatari per a la seva
gestió, així com a aquelles que obtingui fruit de les campanyes que s’iniciïn en virtut de l’execució
d’aquest contracte i serà l’encarregat del tractament de les dades personals a les que tingui accés.

J. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES
S’eximeix l’acreditació de la solvència en No
tractar-se d’un contracte de valor estimat
igual o inferior a 35.000€?
S’exigeix la següent solvència econòmica i financera i la següent solvència tècnica o
professional:
J.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera:
LOT 1 I 2
Declaració relativa a la xifra anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de major volum
de negoci dels tres últims anys conclosos haurà de ser almenys una vegada el valor estimat del
contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, i almenys una vegada i mitja el valor anual
mitjà del contracte si la seva durada és superior a un any.
El volum anual de negocis dels licitadors s’acreditarà mitjançant certificació del Registre Mercantil
dels comptes anuals dipositats pel licitador, si l’empresari estigués inscrit en aquest registre, i en cas
contrari pels comptes anuals dipositats en el registre oficial que hagi d’estar inscrit. Els empresaris
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els
seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil
Alternativament a aquesta documentació es podrà presentar certificat de l’import net de la xifra de
negocis de l’AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària) dels anys corresponents.
Si el licitador és una persona física i no està obligat a portar llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil podrà substituir aquesta sistemàtica de justificació per l’aportació
d’una declaració responsable en la que manifesti aquesta situació i la documentació de què disposa
per verificar per el seu volum anual de negocis (exemple: declaració del volum de negocis de les
declaracions de les rendes corresponents...).
J.2. Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional:
Lot 1 I 2
Una relació dels principals serveis o treballs anàlegs realitzats en els últims tres anys que inclogui
import, dates i destinatari, públic o privat, relacionats amb l’objecte del contracte, per un import de com
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a mínim el preu del contracte per a cada lot.
S’exigeix que el licitador haurà d’acreditar com ha executat (sense incloure impostos) un import
equivalent al 50%, del valor estimat del contracte en serveis de similar naturalesa que els que
constitueixen l’objecte del Lot.
A efectes de determinar la correspondència entre els serveis executats pel licitador i els que
constitueixen l’objecte del contracte, quan hi hagi classificació aplicable a aquest últim s’atendrà a la
pertinença al mateix subgrup de classificació i en la resta de casos a la igualtat dels dos primers dígits
dels seus respectius CPV.
Els serveis o treballs efectuats s’acrediten mitjançant certificats de bona execució (d’acord amb el
model ANNEX del PCAP que correspongui) realitzats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui
una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit
per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; si escau, aquests
certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.
S’acreditaran, com a mínim, tots els certificats suficients corresponents als tres anys inclosos en la
relació aportada d’aquests serveis o treballs realitzats, segons l’establert als paràgrafs anteriors, que,
entre tots, permeti assolir el mínim de solvència exigit.
Per empreses de nova creació (menys de 5 anys ) la seva solvència s’acreditarà mitjançant la indicació
del personal del qual es disposarà per a l’execució dels treballs relatius a cada lot, que en cap cas serà
inferior a l’equip mínim recollit al PPT .
Exigència de que en l’oferta figurin els noms i la qualificació professional del personal
responsable de l’execució: No s’escau
Justificació de la solvència LOT 1 I 2:
 Econòmica: es tria el volum de negocis de conformitat a l’article 87.1.a) LCSP.
 Tècnica: s’utilitza l’experiència a fi de salvaguardar el coneixement i pràctica en la realització de les
tasques objecte del contracte. Per a les empreses de nova creació es considera més adient tenir en
compte la capacitat del personal que s’ocuparà d’executar la prestació
Compromís d’adscripció de mitjans personals o materials per a l’execució del contracte:
No procedeix.

K. GARANTIES
Provisional
Definitiva
Complementària
Es permet el dipòsit de la garantia amb la
retenció en el preu
Forma i condicions de la retenció:

No
5% del preu d’adjudicació per a cada Lot
No
Sí

Es fa d'acord amb l'article 8 b) del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig de mesures urgents en matèria de
contractació pública. L'import total d'aquesta serà retingut del primer o únic abonament del contracte.
Si el primer abonament no és suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent
de la garantia es retindrà del preu en el següent abonament i així successivament fins cobrir la totalitat
de la garantia definitiva.
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L. PROGRAMA DE TREBALL
Programa de treball

No

M. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
Cessió
Subcontractació
Obligació del licitador a indicar en la seva
oferta la part del contracte prevista a
subcontractar, indicant import i nom o
perfil professional dels subcontractistes
Pagaments directe als subcontractstes per
part de l’Ajuntament
Percentatge de subcontractació a favor de
Centres Especials de Treball i/o empreses
d’inserció

Sí, d’acord amb el previst a l’article 214 LCSP
Sí, respectant les indicacions de l’article 2014 LCSP
No

No
No

N. REVISIÓ DE PREUS
Revisió de preus

No

O. RESPONSABLE MUNICIPAL DEL CONTRACTE
Nom i càrrec

Lot 1 i 2
VENTURA TUBELLA
Cap de Gabinet d’Alcaldia i Projectes estratègics

Q. OBLIGACIONS CONTRACTUALS
Q.1. Obligacions essencials.



L’incompliment dels principis ètics que figuren en el PCAP. La seva violació serà considerada
infracció molt greu i podrà comportar la resolució del contracte.
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en
tots els seus termes, tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu incompliment,
si té caràcter molt greu, podrà donar lloc a la resolució del contracte.

Q.2. Condicions especials d’execució, es fixen les següents:
Els adjudicataris als dos lots es comprometen a:


Mantenir durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de les persones
treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta,
segons el conveni aplicable.



No realitzar manifestacions sexistes o en clara vulneració dels drets de les persones legalment
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reconeguts en l’exercici de l’activitat necessària per a la prestació del servei.


Donar compliment a la normativa en matèria de protecció de dades i, en concret, no utilitzar
les dades de caràcter personal segons les instruccions que li indiqui l’òrgan de contractació i
no utilitzar-les exclusivament per al desenvolupament i execució del contracte; cedir-les o
comunicar-les a tercers i no guardar secret professional sobre les mateixes.

L’incompliment d’aquestes condicions tindrà caràcter de molt greu i se li aplicaran les
penalitats previstes al PCAP.

Justificació de les condicions especials d’execució:
S’ha escollit una condició especial d’execució de caràcter social que permeti que les persones
ocupades en l’execució del contracte, puguin mantenir les condicions socials i laborals fixades en el
moment de la presentació de l’oferta.
Així mateix, s’ha previst que l’adjudicatari respecti, en el llenguatge que empri per a l’execució del
contracte, especialment durant les campanyes que dissenyi en nom de l’Ajuntament, cap mena de
motiu discriminatori per raó de sexes, raça o qualsevol altre.
R. PÒLISSES
R.1. Pòlissa Responsabilitat civil.

Import sinistre/any:
LOT 1 100.000€ RC
LOT 2: 100.000€RC
Sublímit per víctima/sinistre: no

S. CRITERIS/ASPECTES D’ADJUDICACIÓ/NEGOCIACIÓ
Els criteris de valoració d’apreciació automàtica, i la ponderació que se’ls hi atribueix són les
següents:
LOT 1: XARXES SOCIALS I GESTIÓ DE BASE DE DADES
1. Rebaixa del preu, un màxim de 70 punts distribuïts segons la fórmula següent:
Vi = (Bi/Bmax) x 70
On
Vi = Puntuació o valoració atorgada a cada oferta
Bi = Baixa corresponent a cada oferta
Bmax = Baixa màxima d’entre les presentades a la licitació
2. Número d’anuncis a les xarxes socials que l’empresa ofereix addicionals als ja previstos
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al PPT que són de 20, fins a 30 punts distribuïts segons la fórmula següent:
Vi = (Ao/Nmax) x 30
On
Vi = Puntuació o valoració atorgada a cada oferta
Ao= Anuncis sense cost de cada oferta
Nmax = Número d’anuncis màxims oferts d’entre les proposicions presentades a la licitació
LOT 2: MANTENIMENT PÀGINES WEB
1. Rebaixa del preu / hora, un màxim de 70 punts distribuïts segons la fórmula següent:
Vi = (Bi/Bmax) x 70
On
Vi = Puntuació o valoració atorgada a cada oferta
Bi = Baixa corresponent a cada oferta
Bmax = Baixa màxima d’entre les presentades a la licitació
2. Millora, en hores, del temps màxim per aplicar les actualitzacions al web previst al PPT
(72 hores), fins a 30 punts segons la fórmula següent:
Vi=(Pi x 30) / Pm
Vi=Puntuació de cada oferta
Pi=Millora en hores del temps de resposta de l’oferta que es puntua
Pm=Millor oferta de millora en hores del temps de resposta d’entre les empreses presentades

Puntuació dels criteris de valoració
automàtica

LOT 1: 100 punts
LOT 2: 100 punts

Criteris de valoració subjecte a judici de valor LOT 1 I 2 i la ponderació que se’ls hi atribueix
són les següents:
No s’hi preveuen
Justificació dels criteris de valoració LOT 1 I 2:
Els criteris de valoració automàtica fan referència al preu i a la millora de la gestió en el servei en
resposta ràpida. Amb caràcter general, els criteris de valoració pretenen garantir una bona relació
qualitat preu en la prestació del servei d’ambdós lots.El preu té una ponderació important atès que les
prestacions están molt definides i no admeten gaires canvis i variacions. Pel que fa a la resposta
rápida aquesta es valora atès l’objecte del contracte i el tipus de servei que es presta en el que és
important que els continguts s’actualitzin de manera rápida.
Justificació de les formules triades per a la valoració dels diferents criteris:
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S’han escollit aquestes fórmules perquè reparteixen els punt de forma clara, proporcional i sense
desviacions.

T. BAIXES PRESSUMPTAMENT ANORMALS O DESPROPORCIONADES
Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals o
desproporcionades:
1. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi els
dos criteris següents:
a) Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
b) Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu sigui
superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives
particulars.
2. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi
els dos criteris següents:
a) Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 20% a la
de l’altra oferta.
b) Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu sigui
superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
3. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següent:
a) Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 10%* a
la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques presentades.
b) Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu,
sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la desviació
mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut de la
diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes. La
desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.
Justificació:
Aquesta metodologia deriva de l’article 85 del RD 1098/2001 aplicat, matemàticament, quan hi ha
diferents criteris de valoració, de manera que es determini l’oferta desproporcionada atenent tant al
criteri cost com a qualsevol altre que es valori matemàticament.
U. OBLIGACIONS RELATIVES A LA FISCALITAT, PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT, TREBALL I
CONDICIONS LABORALS I DE CONTRACTAR A UN PERCENTATGE ESPECÍFIC DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT
(No s’hi preveuen)
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U.2. CAUSES DE RESOLUCIÓ DERIVADES DE LES RECOLLIDES LEGALMENT.
L’incompliment de les obligacions contractuals essencials/especials següents:




La violació dels principis ètics i les regles de conducta previstos en aquest Plec
L’incompliment del termini d’execució en formar part dels criteris d’adjudicació
El no assoliment dels objectius previstos en el ppt.

V. MODIFICACIONS CONVENIADES DEL CONTRACTE
Modificacions conveniades del contracte

Sí

En cas afirmatiu, la/es causa/es prevista/es i precisa/es de modificació del contracte, les
condicions, l’abast i increment màxim/a de l’import de la modificació, és/són les següents:
Respecte al lot 1, en cas que per la programació d’activitats addicionals es cregui convenient dur a
terme més campanyes a banda de les 20 previstes al PPT, es podrà modificar per incloure aquestes
noves campanyes fins a un 20% de l’import d’adjudicació. Tenint en compte que el lot 1 es licita a tant
alçat, el preu unitari de cada campanya addicional serà el que resulti de dividir l’import d’adjudicació
per 20.
Respecte al lot 2, Atès que resulta impossible determinar el nombres d’hores que seran necessàries el
pressupost el PBL s’entén com a pressupost màxim d’acord amb el previst a la DA33. Es preveuen
possibles modificacions per l’augment de les hores de prestació del servei previstes al PPT (100 hores)
motivades per la necessitat de realitzar més actualitzacions de les previstes a la web, fins un màxim
del 20% del PBL.
L’import màxim de les modificacions serà
el següent:

LOT 1 20% de l’import d’adjudicació
LOT 2 20% del PBL

W. ACTA D’INICI
Necessitat d’acta d’inici per iniciar la
prestació contractada

No

X. ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE S’EXIGEIXI EN EL SOBRE A O B, O PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE LOT 1 I LOT 2.
X.1. Característiques formals de la documentació relativa als aspectes tècnics que ha de reunir
la proposició tècnica (sobre B): No s’escau
X.2. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores al sobre A:
X.3. Altra documentació per a l’adjudicació del contracte:
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Certificat de l’asseguradora RC que determini el número de pòlissa, el prenedor de l’assegurança, el
beneficiari de l’import de la cobertura, les cobertures i la seva vigència.

Y.CONTACTE AMB MENORS SERVEIS
Les activitats del servei/subministrament
objecte de licitació impliquen contracte
habitual amb menors

No

UNITAT DE PROMOCIÓ LOCAL
El regidor/a de Promoció Local,

El cap del gabinet d’Alcaldia,
I projectes estratègics

Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura electrònica

Plaça de la Concòrdia, 7
17251 Calonge i Sant Antoni
Tel. 972 66 03 75
www.calonge.cat

CÀLCUL DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
LOT 1 : XARXES SOCIALS I GESTIÓ DE BASES DE DADES AUTOMATITZADA DE MARQUETING

Concepte
Retribucions salarials:
Categoria 1- COMMUNITY MANAGER
Categoria 2
Categoria n
Seguretat Social (30% retribucions salarials)
COMPRA DE PUBLICITAT FACEBOOK ADDS
QUOTA MENSUAL PLATAFORMA DE MARQUETING
Altres despeses directes

Número
d'unitats

Preu
unitari

80
xx
xx

22 €
xx
xx

Total
(1)

xx

xx

Total costos directes

1760

1.650,00
495,00
2.640,00
360,00
0,00
5.145,00

Despeses generals d'estructura
Benefici industrial

515,00
340,00

Total costos indirectes

855,00

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Iva exclòs)

6.830,00

(1) L'estimació de les retribucions salarials s'ha efectuat prenent en consideració el conveni col·lectiu estatal
d´empreses de consultoria i estudis de mercat i de la opinió pública publicat en el BOE el 6 de març de 2018
número 57 25.189,02 anual /12=2099€/160h=13,11€/hora.

CÀLCUL DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
LOT 2: MANTENIMENT WEB

Concepte
Retribucions salarials:
Categoria 1: WEBMASTER
Categoria 2
Categoria n
Seguretat Social (30% retribucions salarials)

Número
d'unitats

Preu
unitari

100 hores
xx
xx

20 €
xx
xx

Total
(1)
2000 22€/hora

2.000,00
541,00
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Adquisició de material
Despeses de transport
Altres despeses directes

xx

Total costos directes

0,00
0,00
0,00
2.541,00

Despeses generals d'estructura
Benefici industrial
Total costos indirectes

286,00
173,00
459,00

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Iva exclòs)

xx

3.000,00

(1) L'estimació de les retribucions salarials s'ha efectuat prenent en consideració el conveni col·lectiu estatal
d´empreses de consultoria i estudis de mercat i de la opinió pública publicat en el BOE el 6 de març de 2018
número 57, 25.189,02 anual /12=2099€/160h=13,11€/hora

