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

Unitat: CONTRACTACIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA
Expedient: 2019/172
Assumpte: Anunci licitació del servei de manteniment de campanyes a les xarxes socials i
manteniment webs.

ANUNCI
De Ajuntament de Calonge i Sant Antoni pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de servei
de manteniment de campanyes a les xarxes socials i manteniment de Webs de l‘ajuntament de
Calonge i Sant Antoni (exp.2019/172).
-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Organisme: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni
Número d’identificació: 1703400000.
Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni
Tipus de poder adjudicador Administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador: activitat pública.
Central de compres / contractació conjunta: No.
Número d'expedient: 2019/172

-2 Obtenció de la documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
b) Domicili: Plaça de la Concòrdia, 7.
c) Localitat i codi postal: Calonge CP: 17251.
d) Codi NUTS: ES512.
e) Telèfon: 972660375.
f) Adreça electrònica: contractacio@calonge.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/calongeisantantoni
a) Data límit d'obtenció de documents i informació: la qual és facilitarà almenys 3 dies abans de
què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys
5 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
b) Horari d’atenció: Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a
l’òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària en l’adreça electrònica que s’indica a l’apartat A de la Memòria i/o PCAP.
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/calongeisantantoni

a) Descripció de l'objecte:. 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.
b) Admissió de pròrroga: Si, dos anualitats.
c) Divisió en lots i número de lots/ de unitats: Si, dos lots d’acord amb la divisió de lots que consta
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-3 Objecte del contracte

L’autenticitat
d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento
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en el PCAP.
d) Lloc d'execució: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni..
e) Termini d'execució: 2 anys
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 72315000-6
h) Codi NUTS: ES512
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert simplificat.
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació : PBL 21.780,- IVA inclòs. (Lot1: 14.520,-€ i 7.260,-€)
a) Valor estimat del contracte: 39.400,- euros sense IVA.(Lot 1: 26.400,-€ i Lot 2:13.200€.).
-6 Admissió de variants: No.
-7 Garanties
Provisional: no.
Definitiva: Si. El 5% del preu d’adjudicació per a cada Lot.
-8 Requisits específics del contractista:
a) Classificació:
b) Solvència:
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
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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 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 .

Si escau,
c) Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del servei a una
professió determinada.
-9 Criteris d’adjudicació:
Els criteris de valoració d’apreciació automàtica, i la ponderació que se’ls hi atribueix
són les següents:
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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 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 LOT 1: 100 punts
automàtica
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:
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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 estan molt definides i no admeten gaires canvis i
variacions. Pel que fa a la resposta ràpida 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 ràpida.
Justificació de les formules triades per a la valoració dels diferents criteris:
S’han escollit aquestes fórmules perquè reparteixen els punt de forma clara, proporcional i
sense desviacions.
-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
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 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 greu o molt greu i podrien comportar
la rescissió del contracte.
Justificació de les condicions especials d’execució:
S’ha escollit una condició especial d’execució de caràcter social que permeti que les
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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.
-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No.
-12 ACP aplicable al contracte? Sí[L’ACP és l’Acord sobre Contractació Pública negociat en el
marc de l’OMC i del qual l’Estat espanyol és part signatària].
-13 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: en el termini màxim de 15 naturals, a comptar des de l’endemà de la
data de publicació d’aquest anunci al perfil del contractant.
b) Documentació que cal presentar: la prevista en el PCAP, obligatoris annexos 1 i el 2 (per cada
lot) del PCAP que regeix aquest contacte i la resta d’annexos si s’escau.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: No.
c.2)Presentació Electrònica: Si.
Si escau, indicar:
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: Si.
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: No es limita.
e) S’utilitzen les comandes electròniques: No procedeix
f)S’accepta la facturació electrònica: Si
g) S’utilitza el pagament electrònic: Si
h) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes: no procedeix
i) Criteris objectius de selecció dels candidats. No procedeix
j) Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la reducció
progressiva del nombre d’ofertes o solucions) No procedeix
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
b) Lloc:Sala de Juntes
c) Data: El primer dijous hàbil, un cop transcorregudes 24 hores després de la finalització del
termini de presentació de les ofertes (si fos inhàbil, es prorrogarà automàticament al següent dia
hàbil).Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorrogarà
automàticament fins al següent dia hàbil.
d) Hora: 9h o la que es determinarà en l’anunci dels membres de la mesa d’aquesta licitació.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.
-15 Despeses d'anunci: no n’hi ha
-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i/o Castellà.
-17 Recurs:
 Recurs potestatiu de reposició.
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o a) Òrgan competent en procediments de recurs: alcaldia.
o b) Adreça: Plaça Concòrdia, 7 (17251 Calonge).
o c) Termini per presentar recurs: 1 mes.


Recurs d’alçada davant l’òrgan de contractació, si es tracta d’un acte de la Mesa de
Contractació
o
o
o



a) Òrgan competent en procediments de recurs: òrgan de contractació.
b) Adreça: Plaça Concòrdia, 7 (17251 Calonge).
c) Termini per presentar recurs: 1 mes.

Recurs contenciós administratiu
o
o
o

a) Òrgan competent en procediments de recurs: Jutjat Contenciós.
Administratiu Girona.
b) Adreça: Jutjats Girona.
c) Termini per presentar recurs: 2 mesos.

- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea. No
Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura electrònica.
L’alcalde

