ANUNCI DE LICITACIÓ
El 24 de setembre de 2019, la Gerència del Consell Comarcal del Vallès Oriental,
mitjançant el Decret 2019GER001369, ha aprovat l’expedient de contractació del
servei de la creació, maquetació, impressió i distribució d’una guia turística del Vallès
Oriental per al públic francòfon, i n’ha convocat la licitació.
S’anuncia la licitació de l’esmentat contracte, d’acord amb les condicions següents:
1. Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Nom: Consell Comarcal del Vallès Oriental
CIF: P5800010J
Tipus de poder adjudicador: entitat local / administració pública
Principal activitat exercida: serveis generals de les administracions públiques
Adreça: carrer Miquel Ricomà número 46 de Granollers (08401)
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 93 860 07 00
Fax: 93 879 04 44
Correu electrònic: ccvo@vallesoriental.cat
Adreça d’Internet: http://www.vallesoriental.cat/
Correu
electrònic
on
obtenir
informació
complementària:
contractacio@vallesoriental.cat
Dependència que tramita l’expedient: Àrea de Desenvolupament Local

2. Adreça d’internet en la que estan disponibles els plecs i la documentació
complementària del contracte
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=&keyword
=vall%C3%A8s+or&reqCode=viewDetail&idCap=8400084&
3. Codis CPV

De 79800000-2 a 79824000-6
De 79970000-6 a 79980000-7
4. Codi NUTS del lloc principal d’execució del contracte
ES511
5. Lloc principal d’execució del contracte
L’àmbit territorial que abasta la comarca del Vallès Oriental
6. Descripció de la licitació
L’objecte d’aquest contracte és la creació, maquetació, impressió i distribució d’una
guia turística del Vallès Oriental per al públic francòfon. Aquest servei també inclou el
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transport i lliurament del material encarregat fins a la seu del Consell Comarcal,
situada a Granollers, al carrer Miquel Ricomà número 46.
L’abast del servei comprèn les prestacions següents:
Creació:
Redacció en francès dels continguts
Fotografies en color representatives del territori que acompanyin el text
En cas que alguns dels textos no fossin de nova creació, caldrà acreditar la cessió dels
drets d’autor.
Maquetació:
Entre 140 i 150 pàgines
Format: 105 x 155 mm
Impressió:
A color
Tirada: 6.000 exemplars
Encolat
Distribució:
El públic objectiu és el públic francòfon
El preu del contracte inclou la distribució de 1.000 exemplars a diferents punts de
Catalunya que tinguin visitants de parla francòfona.
Tanmateix i tenint en compte que l’objectiu de la contractació del servei és la difusió
turística del Vallès Oriental, el contractista podrà distribuir i vendre 4.000 exemplars
als països de parla francòfona, a un preu no superior als 5 euros per exemplar. Els
1.000 exemplars restants seran lliurats al Consell Comarcal per fer la distribució que
consideri adient.
7. Valor estimat
El valor estimat del contracte s’ha tingut en compte per a escollir el procediment de
licitació aplicable al contracte i la publicitat a la que s’ha de sotmetre.
El mètode aplicat per al càlcul del valor estimat és el següent:
No s’ha tingut en compte la possibilitat de pròrroga.
No es preveuen modificacions del contracte.
De tot l’exposat en resulta que el valor estimat del contracte es xifra en les quantitats,
IVA exclòs, següents:
CONCEPTES
Pressupost durada inicial del contracte
Modificacions
Import per premis o primes a pagar als licitadors
Import de les opcions eventuals
Pròrroga/ues

IMPORT
27.272,73 €
-----------------
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Total del valor estimat del contracte

27.272,73 €

8. Admissió o prohibició de variants
No s’admeten variants.
9. Durada
El contracte té una durada inicial de sis mesos, comptadors a partir de la formalització
del document contractual.
10. L’ ordre de magnitud del contracte
El pressupost base màxim, millorable a la baixa, del contracte és de 27.272,73 euros
(vint i set mil dos-cents setanta-dos amb setanta-tres euros), IVA exclòs. El preu està
format per costos directes i indirectes i es desglossa segons la taula detallada a
continuació en els imports següents:
Costos directes
25.973,84€
Costos indirectes
1.298,89€
Eventuals despeses calculades per a la determinació
del pressupost base
Pressupost base IVA exclòs
27.272,73€ €
IVA (10%)
2.727,27€ €
Pressupost base IVA inclòs
30.000,00 €

El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació del mateix i es consideraran
inclosos els tributs, taxes i cànons de qualsevol naturalesa que siguin d’aplicació així
com les despeses que s’originin per a l’adjudicatari com a conseqüència del
compliment de les obligacions previstes als plecs que regeixen aquest contracte.
11. Nombre màxim proposat d’operadors econòmics que hi participin
No s’estableix un nombre màxim d’operadors econòmics que puguin participar.
12. Condicions de participació
La solvència tècnica i professional i econòmica i financera que els licitadors del
contracte han de disposar és la que a continuació es detalla:
Solvència tècnica i professional
1. Condició de solvència primera:
Experiència en la creació, maquetació, impressió i distribució de Guies de Turisme.
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència primera:
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-

Aportar una relació dels principals serveis efectuats durant els últims tres anys,
corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del
contracte, indicant el seu import, data i destinatari.

-

Presentar el darrer treball realitzat corresponent al mateix tipus o naturalesa
que correspon a l’objecte del contracte.

Requisit d’admissió de la condició de solvència primera:
Acreditar que s’ha realitzat, com a mínim, una Guia de Turisme, en els últimes tres
anys
i
2. Condició de solvència segona:
Titulació i experiència del personal que es proposa adscriure al servei
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència segona:
-

Per acreditar la titulació: Aportar l’original o la còpia compulsada del/s títols de
la persona o persones dedicades a la creació de la guia.
Per acreditar l’experiència: aportar el/els currículums vitae de la o les persones
que es proposen adscriure al servei de creació de la guia.

Requisits d’admissió de la condició de solvència segona:
-

Acreditar que el personal destinat a dur a terme l’execució del contracte, pel
que fa al servei de creació de la guia, reuneixi els requisits següents: Disposar
d’un Grau o Llicenciatura relacionats amb TURISME, comunicació,
comunicació audiovisual, màrqueting i comunicació digital o periodisme.

-

Acreditar que la persona o persones dedicades a la creació de la guia disposa
o disposen, com a mínim de tres anys d’experiència en aquestes funcions.

Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella
que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, i no pugui acreditar la seva solvència
tècnica i professional d’acord amb les condicions de solvència primera descrita
anteriorment, haurà d’acreditar únicament la solvència tècnica i professional segona.
Solvència econòmica
Condició de solvència primera:
Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil d’indemnització per riscos
professionals, vigent fins a la fi del termini de presentació d’ofertes.
Mitjans d’acreditació de la condició de solvència única:
- Certificat expedit per l’assegurador, en què constin els imports i riscos assegurats i
la data de venciment de l’assegurança,
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i
- Document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de
l’assegurança, en els casos en què sigui procedent, que garanteixi el manteniment
de la seva cobertura durant tota l’execució del contracte.
Requisit d’admissió de la condició de solvència única:
El contractista/adjudicatari haurà de justificar, tenir contractat i en vigor la següent
pòlissa d’assegurança següent amb les
cobertures següents: Pòlissa de
Responsabilitat Civil General, per sinistre i any; per danys materials, lesions personals
i les conseqüències ocasionades al Consell Comarcal i a tercers, per fets esdevinguts
en relació amb l’activitat objecte de la licitació.
Aquesta pòlissa inclourà les cobertures de R.C. Explotació, R.C. Subsidiària, sense
sublímit per víctima.
També haurà d’incloure la Responsabilitat Civil patronal
13. Tipus de procediment
Procediment obert simplificat.
14. Lots
No es divideix l’objecte del contracte en lots perquè la realització independent de les
diverses prestacions que comprenen l’objecte del contracte dificultaria la correcta
execució d’aquest des del punt de vista tècnic.
15. Condicions particulars a la que està sotmesa l’execució del contracte
S’estableix com a condició especial d’execució d’acord amb l’article 202 de la LCSP: el
contractista i, si escau, els subcontractistes estan obligats a presentar una declaració
responsable en la qual es comprometin a complir rigorosament la legislació tributària,
laboral i de seguretat social, i, específicament, a no fer operacions financeres
contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de
capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea.
16. Criteris d’adjudicació
Per a l’adjudicació del contracte es proposen els criteris puntuables sobre 100 punts
següents:
1. Pel que fa al servei de creació de la guia: fins a 40 punts
-

Qualitat: fins a 20 punts



Índex dels continguts, fins a 15 punts
Número de fotografies, fins a 5 punts
Menys de 50 fotografies: 0 punts
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De 50 a 60 fotografies: 2 punts
Més de 60 fotografies: 5 punts
-

Metodologia de les accions proposades: fins a 20 punts


2.

Número de visites a recursos i atractius turístics
Menys de 50 visites: 0 punts
De 50 a 70 visites: 10 punts
Més de 70 visites: 20 punts

Pel que fa al servei de distribució de la guia, fins a 30 punts:
o Nombre de països de distribució, fins a 15 punts
 2 països: 0 punts
 De 3 a 4 països: 10 punts
 Més de 4 països: 15 punts
o Nombre de punts de distribució a cada país, fins a 15 punts
 Fins a 3 tipus de punts de distribució: 5 punts
 Més de 3 tipus de punts de distribució: 15 punts

3.

Pel que fa al servei de maquetació de la guia: fins a 10 punts
o

Disseny i iconografia (fins a 10 punts)

4. Pel que fa a l’oferta econòmica, fins a 10 punts.
Es puntuarà tenint en compte els criteris següents:
Es multiplicarà l’oferta econòmica de cada licitador pel percentatge que presenta
l’oferta esmentada sobre el pressupost base de licitació, i cada licitador obtindrà un
Valor Global.
Per calcular el percentatge que presenta cada oferta presentada sobre el
pressupost base de licitació apliquem la fórmula següent:
Oferta econòmica multiplicada per cent
---------------------------------------------------- = Percentatge
Pressupost base de licitació
El licitador que obtingui el Valor Global menor (sempre coincidirà amb l’oferta més
econòmica) es denominarà licitador L i se li atorgarà la totalitat dels punts d’aquest
criteri.
La puntuació dels altres licitadors (denominats L1, L2, L3, etc.) s’obtindrà de la
manera següent:
(Valor Global del licitador L) multiplicat per 10
------------------------------------------------------------ = Punts atorgats
Valor Global del licitador (L1, L2, L3, etc.)
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5.

Pel que fa a la impressió: fins a 5 punts
o
o

Paper ecològic, 2,5 punts
Nombre d’exemplars de més distribuïts, 2,5 punts

6. Pel que fa a millores: fins a 5 punts
o

Versió digital/App, fins a 5 punts

Per a valorar el criteri de qualitat pel que fa a l’índex dels continguts, es tindrà en
compte el grau de detall dels apartats així com la metodologia per portar-los a terme i
per valorar el criteri de disseny i maquetació, es tindran en compte les característiques
que es proposen en el sentit que siguin les més apropiades al públic destinatari .
I pel que fa a la resta de criteris, caldrà emplenar el model de declaració responsable
adjunt a l’annex 6 d’aquest Plec.
17. Termini per a la recepció de proposicions
El termini màxim de presentació de proposicions s’estableix fins a les 12:00 hores del
14 d’octubre de 2019.
18. Adreça a la que s’han de trametre les ofertes
Les proposicions s’han de presentar a través de la plataforma de contractació
electrònica VORTAL:
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=VallesOriental
19. Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la proposició
El termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la proposició és dos mesos
sense acord del Consell Comarcal els licitadors admesos a la licitació tenen dret a
retirar la seva proposta
20. Data, hora i lloc d’obertura de les pliques
L’obertura electrònica de les proposicions es durà a terme el 17 d’octubre de 2019, a
les 10:00 hores. La Mesa de contractació donarà compte, en acte públic, de la
valoració de la documentació continguda en el sobre 1. Posteriorment, durà a terme
l’obertura dels sobres número 2.
21. Persones autoritzades a assistir a l’obertura de pliques
Els membres de la Mesa de Contractació i qualsevol altre persona que hi tingui un
interès legítim.
22. Llengua en la que s’han de redactar les ofertes
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Les ofertes s’han de redactar en llengua catalana o castellana.
23. Obligació de presentació electrònica d’ofertes
De conformitat amb el que estableix la disposició addicional quinzena de la LCSP,
s’estableix l’obligatorietat de l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per
desenvolupar totes les fases del procediment d’adjudicació, incloses les que
correspongui realitzar als licitadors i/o candidats com la presentació de les ofertes.
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que
determina el Plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte,
seran excloses.
La presentació de proposicions es farà únicament a través del portal
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=VallesOriental.
24. Obligació de presentació de factures electròniques
De conformitat amb el Reglament de factures aprovat pel Ple del Consell Comarcal del
Vallès Oriental de 26 de novembre de 2014 el contractista ha de presentar les factures
que resultin de l’execució dels serveis prestats en virtut d’un contracte basat
electrònicament.
25. Ús del pagament electrònic
De conformitat amb el Reglament de factures aprovat pel Ple del Consell Comarcal del
Vallès Oriental de 26 de novembre de 2014 el Consell Comarcal abonarà les factures
per transferència bancària.
26. Òrgan competent en els procediments de recurs
Els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació amb la preparació, l’adjudicació,
els efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte són susceptibles de recurs
potestatiu de reposició, d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o de recurs
contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb
el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu de conformitat amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
27. Altres informacions:
Persones que han participat en la redacció dels plecs
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La persona que ha redactat el Plec de clàusules administratives particulars és la
senyora Helena Iserte Rovira, lletrada dels Serveis Jurídics del Consell Comarcal.
La persona que ha redactat el Plec de prescripcions tècniques és la senyora Núria
Nadal, tècnica de l’Àrea de Desenvolupament Local.
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