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Memòria justificativa del contracte

1. Objecte del contracte
Es contracta un servei consistent en la realització d'un vídeo de motius nadalencs i
propis de la cultura tradicional de Vilanova i la Geltrú, per projectar a la façana de
l’Ajuntament de la ciutat durant 16 dies del mes de desembre.
2. Licitació per Lots
L’objecte del contracte no es divideix en lots, acollint-se al que preveu l’article 99.3 de
la LCSP, ja que la que la realització independent de les diverses prestacions
compreses en l’objecte del contracte en dificultaria l’execució correcta des del punt de
vista tècnic.
3. Justificació de les necessitats que es pretenen cobrir mitjançant el contracte
projectat, així com de la idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les.
Les necessitats que cal satisfer mitjançant el contracte són les següents:
a) Satisfer les necessitats municipals i les aspiracions de la comunitat veïnal
consistents a promocionar la ciutat de Vilanova i la Geltrú
b) Col·laborar en les necessitats de promoció del comerç local durant la campanya
de Nadal
4. Informar la insuficiència de mitjans tècnics i de personal per satisfer les
necessitats del contracte.
Es fa necessària la contractació d’aquest servei perquè l’Ajuntament no compta amb
els mitjans personals ni materials suficients per dur a terme les accions que
constitueixen el seu objecte. En efecte, el Servei de Comunicació no disposa dels
coneixements tècnics ni materials per a la realització d'un vídeo en tres dimensions i
projectat sobre la façana de l'Ajuntament.
5. Pressupost base de licitació
El pressupost base de licitació és de 15.000 euros més 3.150 euros corresponents al
21% d’IVA, que fan un total de 18.150 euros.
El pressupost de licitació es desglossa de la manera següent:
Costos directes: 12.150 euros
Costos indirectes: 1.950 euros
Despeses eventuals: 900 euros
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6. Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte es fixa en 15.000 euros, exclòs l’IVA.
7. Durada
El contracte tindrà una durada de tres mesos, sense possibilitat de pròrroga.
8. Procediment d’adjudicació i criteris de valoració de les ofertes (art. 116.4
LCSP)
Forma de tramitació: ordinària.
Procediment d’adjudicació: obert simplificat abreujat (art. 159.6 LCSP).

9. Condicions d’aptitud de l’empresari quant a la habilitació professional o
empresarial
No es requereix.
10. Solvència i/o classificació exigida als licitadors
Solvència econòmica i financera
Volum anual de negocis.

Solvència tècnica o professional
Una relació dels principals serveis o treballs efectuats de la mateixa o similar
naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a
màxim els tres últims anys.

11. Compromís d’adscripció de mitjans personals i/o materials.
No es requereix.

12. Criteris que s’han de tenir en consideració per adjudicar el contracte
• Oferta econòmica, 90 punts:
Es valorarà fins a 90 punts l'oferta de preu més baix. La resta de proposicions
es valoraran segons la fórmula següent:
60 x (PB-IO)/ (PB-OMB)
PB = preu base de la licitació
IO = Import oferta a valorar
OMB = Oferta més baixa presentada
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• Proposta de millores, màxim 10 punts:
-

-

Si el guió del vídeo contempla un o més elements que promoguin la
interacció del públic en el moment de la projecció: 4 punts
Si l’oferta inclou l’elaboració d’un vídeo d’entre 15 i 20 segons per
promocionar el videomapping els dies previs, apte per difondre per les
xarxes socials i per Canal Blau TV: 3 punts
Si l’oferta inclou l’enregistrament íntegre d’una de les primeres projeccions
del videomapping a la plaça de la Vila, per tal que es pugui difondre en els
canals municipals que el Servei de Comunicació consideri més adients: 3
punts

L’existència de baixa anormal o desproporcionada es determinarà d’acord amb l’article
85 del RGLCAP.

13. Condicions especials de la seva execució
Contribuir a combatre l'atur, en particular el juvenil, el que afecta a les dones i el de
llarga durada.
A més, les establertes al Plec de Prescripcions Tècniques.
14. Constitució de garantia definitiva
No procedeix la constitució de garantia definitiva, en tractar-se d’un procediment obert
simplificat abreujat o sumari, ateses les previsions de l’ article 159.6 apartat f) de la
LCSP.

15. Responsabilitat i assegurança
1. El contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que es produeixin a
tercers i a l'Administració o al personal depenent d’ella durant l’execució del contracte.
2. El contractista assumeix el compromís de subscriure una assegurança de
responsabilitat civil amb cobertura de riscos de l’activitat objecte del contracte amb un
import mínim de 100.000 euros, i amb vigència durant tota la duració del contracte.
16. Modificació del contracte.
No es preveuen.
17. Seguiment del contracte
La persona responsable del seguiment del contracte serà la Cap del Servei de
Comunicació.
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18. Aplicació pressupostària
L’aplicació pressupostària serà amb càrrec a la partida pressupostària 03 9201
2260200 Publicitat i difusió activitats municipals del pressupost vigent.

Cap de servei de Comunicació i Premsa

Signat a Vilanova i la Geltrú,
28/10/2019 8:39:16
Mercè Grau Ferrer

