ANUNCI DE LICITACIÓ
De Ajuntament de Sitges pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
concessió de serveis.
-1 Entitat adjudicadora
a) Organisme: Ajuntament de Sitges.
b) Número d’identificació: 827040003.
c) Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Sitges
d) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
e) Principal activitat del poder adjudicador: Administració Pública
f) Central de compres / contractació conjunta. -g) Número d'expedient: 1403-000055-002141/2020
-2 Obtenció de la documentació i informació
a) Entitat: Ajuntament de Sitges.
b) Domicili: OAC C/Nou, 12
c) Localitat i codi postal: Sitges CP: 08870.
d) Codi NUTS: NUTS 3 ES511 Barcelona
e) Telèfon: 938117600.
f) Adreça electrònica: aj270.contractacio@sitges.cat
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/sitges
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: Veure clàusula 15.8 del
PCAP
i) Horari d’atenció: Horari d'hivern: De dilluns a divendres 8:30 a 14:30, de
dilluns a divendres, dijous de 16:00 a 18:30. Horari d'estiu: De l'1 de juny al
30 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30.
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: concessió del servei d’organització executiva de les
edicions corresponent als anys 2022 i 2023 de la Mitja Marató de Sitges i
de les seves activitats complementàries, així com del Quart de Marató de
Sitges.
b) Admissió de pròrroga: Si. Dues pròrrogues d’un any cadascuna.
c) Modificacions: No
d) Divisió en lots i número de lots/ de unitats: No
e) Lloc d'execució: Terme municipal de Sitges
f) Termini d'execució: 2 anys
g) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No
h) Codi CPV: 92610000-3 Serveis relacionats amb els esports
i) Codi NUTS: NUTS 3 ES511 Barcelona
-4 Tramitació i procediment
a) Tipus d’expedient: Concessió de serveis
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b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Restringit
e) S’aplica un acord marc: No
f) S’aplica una subhasta electrònica: No
-5 Pressupost de licitació
a) Valor estimat del contracte: 248.742,64 € sense IVA
b) Pressupost base de licitació: La licitació s’efectuarà en base a les tarifes
d’acord amb el PCAP i PPT.
-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: No
Definitiva: D’acord amb l’art. 107.4 LCSP la garantia definitiva serà del 5% del
volum de negoci anual previst.
-8 Requisits específics del contractista
1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional
-

Econòmica i financera:

a) Volum anual de negocis d’acord amb l’article 87.1 a) de la LCSP.
b) Justificant existència pòlissa de responsabilitat civil d’acord amb l’article 87.1
b) de la LCSP
-

tècnica o professional

c) Relació del serveis executats d’acord amb l’article 90.1 a) de la LCSP.
2. Classificació empresarial: No.
3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: No.
4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o
de gestió mediambiental: No.

-9 Criteris d’adjudicació:
-Subjectes a judici de valor
-Avaluables de forma automàtica i/o mitjançant fórmules
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Ponderació/puntuació:
Total Puntuació: 100 punts
Subjectes a judici de valor: 20 punts
Avaluables de forma automàtica i/o mitjançant fórmules: 80 punts
Criteris subjectes a judicis de valor i puntuació:
En aquest apartat només es puntuaran aquelles propostes que es presentin
justificades documentalment i que es considerin viables a criteri dels serveis tècnics,
fins a una màxim de 20 punts.
A) Pla de Comunicació de la cursa. Accions de difusió per diversos mitjans, fins
a un màxim de 12 punts:
a.1) Disseny i qualitat del projecte
Concepte
Es valorarà la coherència entre el conjunt de les accions
proposades, el cronograma, els mitjans tècnics i humans, la
creativitat, innovació, incorporació d’elements de difusió de la
ciutat... fins a
 Determinar els objectius i presentació del DAFO
(debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats) de
l’organització.

Puntuació
6 punts
2 punts



Selecció de canals (personalitzats i massius) del públic
objectiu.

1 punt



Fixar el pressupost per a cada acció, així com els
recursos humans necessaris perquè les actuacions siguin
viables.

2 punts

Calendarització de les estratègies i accions definides en
el pla.

1 punt



a.2) Accions de difusió segons la descripció del punt 3.1.4.Comunicació i
promoció, del Plec de Prescripcions tècniques.
Concepte
Es valorarà cada subapartat d’acord amb la estrategia
comunicativa que ofereixi cada licitador, fins a


Qualitat de la proposta de presència de ràdio, premsa i
televisió.



Qualitat de la proposta de presència en les xarxes
socials: crear facebook, twitter, instagram.



Qualitat de la proposta de presència en català en

Puntuació
6 punts
2 punts

1 punt

1 punt
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mitjans de difusió locals, comarcals i estatals.


Qualitat de la proposta de presència en mitjans
especialitzats en el sector.



Qualitat de la proposta
publicitaris en altres curses.

de

presència

d’anuncis

1 punt

1 punt

B) Disseny de les zones de sortida i arribada, fins a un màxim de 8 punts.
b.1) Disseny de la zona de sortida
Concepte
Es valorarà l’aportació d’un disseny de la zona de sortida amb
una distribució espacial dels serveis, fins a

Puntuació
4 punts



Per una ordenació, accessibilitat i seqüenciació lògica
de la zona. Fins a

1 punt



Per una senyalització amb cartelleria que permetin bons
fluxos en els moments de màxima concentració
d’esportistes. Fins a

1 punt



Per una seqüenciació de les accions del cronograma de
muntatge de la infraestructura. Fins a

1 punt



Per una seqüenciació de les accions del cronograma
d’animacions per part del presentador/a
de
l’esdeveniment. Fins a

1 punt

b.2) Disseny de la zona d’arribada
Concepte
Es valorarà la zona d’arribades amb l’aportació d’un disseny de
la recta d’arribada donant la possibilitat d’allotjar públic en
ambdós costats, fins a
Pel protocol de la cerimònia de lliurament de la medalla
d’arribada, moment que ha de ser especial i àgil per evitar cues i
aglomeracions. Fins a
Per possibilitar animacions actives dels seguidors a la recta del
passeig, amb la interactuació amb objectes per a animar els
esportistes. Fins a
Per contenir la seqüenciació de les accions del cronograma de
muntatge i d’animacions. Fins a
Per disposar de catifa d’arribada en els últim 50 metres de la
cursa. Fins a

Puntuació
4 punts

1 punt
1 punt
1 punt
1 punt
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Les empreses licitadores hauran de presentar un projecte tècnic a incorporar en el
sobre B: que haurà d’incloure tots els apartats que apareixen en els criteris
avaluables de forma subjectiva i s’haurà de formular atenent els judicis de valor
explicats i esquematitzats a continuació:
A) Pla de Comunicació de la cursa:
a.1) Disseny i qualitat del projecte.
a.2) Nombre d’accions.
B) Disseny de les zones de sortida i arribada:
b.1) Disseny de la zona de sortida.
b.2) Disseny de la zona d’arribada.
Aquest projecte tindrà un màxim de 100 pàgines, redactades en el tipus de lletra Arial
nº 11, amb els següents marges:
 Superior: 5
 Inferior: 2
 Esquerre: 4
 Dret: 3
En cas que per part dels licitadors s’incomplís qualsevol dels paràmetres de caràcter
formal anteriorment descrits, la seva puntuació seria de 0 punts.
Cal recordar que al projecte no es podrà incloure cap dada relativa als criteris
avaluables de forma automàtica.


Valoració dels criteris basats en judicis de valor:

Per a la puntuació dels diferents apartats dels criteris avaluables per judici de valor, es
valorarà cadascun fins a dos decimals, de la següent manera:
100%: propostes totalment adequades amb contingut coherent, exhaustives,
completes, treballades i plantejades, que detallen de forma ben clara i precisa els
seus recursos, objectius i millores substancials proposades per assolir de forma
optima una correcta execució del contracte, innovadores, que aporten valor afegit, o
que es consideri que són millors que la resta de propostes en aquest apartat.
75%: propostes adequades amb contingut coherent, que satisfan plenament les
necessitats del servei, i detallen de forma clara i precisa els seus recursos, objectius i
millores substancials proposades respecte l’assenyalat en el PPTP, per assolir la
correcta execució del contracte.
50%: propostes adequades amb contingut coherent, que satisfan les necessitats del
servei, i expliquen de forma bàsica i suficient els seus recursos, objectius, amb
millores no substancials o amb benefici limitat respecte l’assenyalat en el PPTP, per
assolir una correcta execució del contracte.
25%: propostes amb continguts basics, però massa genèrics, poc precisos, poc
rellevants, poc aplicables, amb objectius i millores no substancials i amb benefici
limitat respecte l’assenyalat en el PPTP, o que detallen de forma insuficient o poc
clara alguns aspectes objecte del contracte.
5

0%: propostes amb continguts inexistents, irrellevants, o deficients.
Les ofertes que no obtinguin un mínim de 10,00 punts en la valoració global dels
criteris sotmesos a judici de valor, seran rebutjades en ser estimades qualitativa i
tècnicament com a insuficients, procedint a l'exclusió del present procediment.
Aquesta exclusió es justifica ja que es tracta d’un esdeveniment esportiu de gran
rellevància a nivell esportiu i turístic, pel que es valora com a primordial disposar
d’una proposta tècnica de qualitat que garanteixi un correcte funcionament en
l’organització de les curses.
Respecte els licitadors que estiguin en aquesta circumstancia ja no es procedirà a
l’obertura del sobre avaluable mitjançant l'aplicació de fórmules o criteris automàtics.
Criteris avaluables de forma automàtica i/o mitjançant fórmules i puntuació:
A) Millora en les tarifes, fins a un màxim de 20 punts.
Tarifa de la inscripció de la Mitja marató, el Quart de marató i les curses infantils.
Es valorarà efectuant la mitja de les tres tarifes amb IVA inclòs proposats pels licitador
i atorgant la màxima puntuació al licitador que ofereixi un preu mig per inscripció més
baix i la resta de manera proporcional.
Es tindrà en compte la fórmula lineal amb factor de modulació següent per repartir la
puntuació entre els licitadors:
�� = [ 1− (��−��) × (1) ] × 20
��
M
Pv: Puntuació de l’oferta a valorar
P: Punts criteri econòmic (=20)
Om: Oferta millor
Ov: Oferta a valorar
IL: Import de licitació
M: Factor de modulació (=2)
B) Millores en el disseny de l’obsequi (samarreta, dessuadora, tallavent...) del
corredor/a i en la certificació mediambiental, fins a un màxim de 15 punts.
Concepte
Es valorarà que el tèxtil sigui net i reciclat: per la confecció
l’obsequi, utilitzant productes que no siguin nocius per a la salut i
l’ús de fibres reciclades en la seva producció fins a
b.1) Pel certificat d’ús de polièster reciclat en la confecció.
b.2) Per la certificació estàndard 100 by Made in green Oeko Tex
®, o equivalent, de la marca tècnica.
b.3) Pel disseny i tallatge del l’obsequi (samarreta,
dessuadora...) i diferenciat per homes i per dones.

Puntuació
15 punts

5

punts

5

punts

5 punts
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C) Millora en el obsequis als corredors/es de les curses i al personal
col·laborador fins a un màxim de 15 punts.
Concepte
Es valorarà la quantitat d’elements que composin la bossa del
corredor. Tot aquell marxandatge que es pugui obtenir de
manera gratuïta i considerin adient els expositors i
col·laboradors de la cursa. El pack mínim de productes de regal
varia en funció de la cursa, la meitat dels quals han de ser
relacionats amb l’activitat física, l’esport i l’alimentació, que
tinguin un component de relació en l’àmbit de la salut i/o que
siguin nutricionalment saludables, fins a.
c.1) Per la Mitja i el Quart de Marató
Es valorarà la qualitat i quantitat dels elements que composin la
bossa del corredor, tot aquell marxandatge que es pugui obtenir
de manera gratuïta i considerin adient els expositors i
col·laboradors de la cursa.
 Més de 8 productes. Fins a 10 punts.
 8 productes. Fins a 8 punts.
 7 productes. Fins a 6 punts.
 6 productes. Fins a 4 punts.
 5 productes. Fins a 2 punts.
 4 productes. Fins a 1 punt.
c.2) Per les Curses infantils
Es valorarà la qualitat i quantitat del marxandatge que els
patrocinadors i/o col·laboradors vulguin aportar com obsequi als
participants de les Curses infantils i siguin adients per a l’edat
dels participants.
 3 productes o més. Fins a 2,5 punts.
 2 productes. Fins a 2 punts.
 1 productes. Fins a 1 punt.
c.3) Pel personal col·laborador
Es valorarà la qualitat i quantitat del marxandatge que els
patrocinadors i/o col·laboradors de la cursa vulguin aportar com
obsequi al col·lectiu de col·laboradors/es:
 3 productes o més. Fins a 2,5 punts.
 2 productes. Fins a 2 punts.
 3 productes. Fins a 1 punt.

Puntuació

15 punts

10 punts

2,5 punts

2,5 punts

D) Millora en el servei d’avituallaments, fins a un màxim de 10 punts.
Concepte
Per l’increment dels serveis d’hidratació i alimentació dels
participants en la mitja marató i quart de marató, prevista en el

Puntuació
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punt 3.1.1 àmbit esportiu subapartat 13. del PTT, fins a








Per l’increment en el subministrament líquid i sòlid en
els km 5, 10, 15 i arribada del previst en el PTT. El
mínim serà d’una unitat de producte /corredor en cada
avituallament.

10 punts

4 punts

Per la presentació de la descripció gràfica del muntatge
dels punts d’avituallament amb la seqüenciació
cronològica de les accions.

2 punts

Per la presència d’una persona responsable i
coordinadora dels voluntaris/es a cada punt
d’avituallament.

2 punts

Per la dotació d’un 30% de producte distribuït a granel,
sobre el producte distribuït en envasos d’un sol ús.

2 punts

E) Propostes en la dinamització per als corredors/es els dies previs, el dia de la
cursa i posterior, valorats de la següent manera i fins a un màxim de 14 punts:
Concepte
e.1) Programes d’entrenament al web
Es valorarà la existència de programes d’entrenament i
assessorament esportiu, dietètic-nutricional... que s’inclourà a la
web per a consulta de tots els participants, fins a
e.2) Seguiment de la cursa on-line
Es valorarà la possibilitat de disposar d’aquest servei, fins a
e.3) Fira del Corredor
Es valoraran les següents activitats incloses en la Fira del
corredor i que algunes d’elles es podran realitzar en dates
prèvies a la cursa, fins a 9 punts:
 Zona de restauració.
 Presència de servei de restauració amb foodtruck. Fins a 3 punts.
 Presència de servei de restauració sense foodtruck. Fins a 2 punt.

Puntuació
1 punt

1 punt

3 punts



Zona de xerrades/conferències/tallers/estudis. Es
pot desenvolupar el funcionament d’un espai de
xerrades/conferències/tallers/estudis:
 Presència
de
zona
de
xerrades/conferències/tallers/estudis.
 Activitats lúdiques per nens/es. Es pot desenvolupar
el funcionament d’una zona d’activitats lúdiques per a
infants.
 Presència d’activitats lúdiques per nens/es.

3 punts

3 punts
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e.4) Actuacions de dinamització i animació en les curses
Es valoraran aquelles actuacions que en el dia previ (fira del
corredor) i el dia de la cursa afavoreixin una elevada participació
de la ciutadania, així com la inclusió de punts d’animació amb
activitat directa el mateix dia de la cursa, fins a un màxim de 2
punts.
 Presència d’activitats de dinamització i animació en les
curses.

3 punts

F) Millores en la dimensió ambiental, fins a 6 punts.
Concepte
Es valorarà la millora en la gestió responsable amb el medi
ambient prenent mesures per contribuir a minimitzar els
impactes sobre l’entorn i el medi, fins a 6 punts:
f.1) Per la utilització de gots i envasos biodegradables i
reciclables en els avituallaments:
 Utilització igual o superior al 60%.
f.2) Per la utilització de gots i envasos reutilitzables en els
avituallaments:
 Utilització igual o superior al 40%.
f.3) Per la utilització de paper reciclat en el que es produeixi
(díptics, dossiers, llistats, cartelleria...):
 Utilització igual o superior al 60%.

Puntuació

2 punts

2 punts
2 punts

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
La clàusula ètica prevista a la clàusula trenta-tresena del present plec.
Clàusula subcontractació:
L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa
contractista.
A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions
tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la
clàusula vint-i-setena d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes
penalitats.
Clàusula Protecció de dades:
9

L’execució del present contracte requereix el tractament per part de l’empresa
contractista de dades personals:
No.
Clàusules socials
a) Compliment de les disposicions laborals en vigor o que es dictin durant la
vigència del contracte, en especial el conveni col·lectiu sectorial, el pagament dels
salaris i de les quotes de la seguretat social, respectar els drets de les persones
treballadores, disposicions de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el
treball, i la totalitat de la normativa laboral d’aplicació.
b) L’adjudicatari denunciarà les situacions irregulars que es puguin presentar en
qualsevol de les fases del procés de contractació pública o durant l’execució del
contracte.
c) El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes i
proveïdors derivades de l’execució del contracte s’haurà de fer en el termini previst
a la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat de les
operacions comercials, i d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació. Així mateix,
l’empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment
efectiu dels terminis d’abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui
requerida pel responsable municipal del contracte.
d) L’empresa adjudicatària haurà d’establir mesures que garanteixin la igualtat en
l’accés a l’ocupació, la retribució, promoció, formació i permanència, així com la
prevenció de l’assetjament sexual a la feina, i a establir mesures que afavoreixin la
conciliació de la vida personal, familiar y laboral de les persones treballadores
adscrites a l’execució del contracte, conforme estableix la Llei Orgànica 3/2007, de
22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
A les condicions especials d’execució a) b) c), se’ls hi atribueix el caràcter
d’obligació contractual essencial als efectes que assenyala l’article 211 de la LCSP, i
el seu incompliment serà causa de resolució del contracte.
Clàusula mediambiental
a) Fer una correcta gestió ambiental del servei, prenent les mesures necessàries
per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar sobre l’entorn (com ara l’ús
de sistemes i vehicles de repartiment poc contaminants o amb energies renovable, i
nul o baix impactes acústic, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i
altres mesures que siguin adients a l’objecte del contracte) d’acord amb la legislació
vigent.
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-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: 10 de maig de 2021
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les sol·licituds de participació.
a) Data límit de presentació: 7 de juny de 2021
b) Documentació que cal presentar: Model de sol·licitud de participació i
documentació acreditativa de la solvència requerida.
c) Presentació de les sol·licituds de participació: via telemàtica.
d) Posteriorment es comunicarà a les empreses que podran presentar les
ofertes.
Si escau, indicar:
e) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: No
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: No
f) S’utilitzen les comandes electròniques: No
g)
S’accepta la facturació electrònica: No
h) S’utilitza el pagament electrònic: No
i) Nombre previst d’empreses a les que es vol convidar a presentar ofertes:
Veure clàusula 11.3 i 11.4 del PCAP.
j)
Criteris objectius de selecció dels candidats: els licitadors hauran de
disposar de la solvència mínima requerida a l’apartat 8 del present anunci.
k) Indicar si el procediment es desenvoluparà en fases successives (amb la
reducció progressiva del nombre d’ofertes o solucions): no
-14 Obertura de proposicions
a) Entitat: Ajuntament de Sitges.
b) Lloc: C/ Sínia Morera, 1. 08870-Sitges
c) Data: Es farà públic a la Plataforma
d) Hora: Es farà públic a la Plataforma
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L’obertura dels sobres no
tindrà caràcter públic ates que es preveu la utilització de mitjans electrònics
-15 Despeses d'anunci: --16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i castellà.
-17 Recurs:
-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat
per mitjà de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats
contenciosos administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
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-

Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de
l’òrgan titular legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre
recurs ajustat a dret.”

- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa
finançat amb fons de la Unió Europea -Sitges, a la data de la signatura electrònica
La Cap del departament de Contractació,
Assumpta Badia Lorenz
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