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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE PUBLICITAT DE 

CAMPANYES MUNICIPALS  INFORMATIVES MITJANÇANT LA INSERCIÓ DE BANNERS 

EN UN PORTAL DIGITAL D’ABAST I CONT INGUTS LOCALS.  

 

A. Objecte del contracte:  

És objecte del contracte la prestació del servei de publicitat de campanyes municipals 

informatives sobre la programació i serveis de l’Ajuntament de Roses en un portal digital 

d’abast i continguts locals. La prestació del servei es realitzarà mitjançant la contractació de 2 

banners publicats en un portal web que ofereixi continguts informatius locals d’elaboració pròpia 

sobre la població de Roses, amb l’objectiu d’informar el conjunt de la ciutadania sobre temes i 

serveis que siguin d’interès.  

 

 

A.1 Divisió de lots 

No hi ha divisió de lots.  

Justificació: La realització de les prestacions objecte del contracte no són susceptibles de 

divisió.  

 

A.2. Codi CPV. 79341000-6 Serveis de publicitat.  

  

B. Dades econòmiques  

 

B1. Determinació del preu:: 

 

Preus unitaris    

 

B2. Pressupost base de licitació :  

El pressupost màxim de licitació és de SET MIL QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS   

AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO (7.433,88 €), més 1.561,11 €  corresponent al  21 

% d’IVA, fent un total de  VUIT MIL NOU-CENTS  NORANTA-QUATRE EUROS AMB 

NORANTA-NOU CÈNTIMS  D’EURO anuals (8.994,99 €), 21 % d’IVA inclòs,  
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B3. Preu del contracte 

El preu del contracte serà el que resulti de multiplicar el preu ofertat pel contractista pel número 

d’anualitats previstes en el contracte, sense comptar les pròrrogues.  

 

B4. Valor estimat del contracte  

El valor estimat del contracte és de 49.063,61 €  

 

B5. Revisió de preus 

No procedeix la revisió de preus del contracte. 

 

C. Existència de crèdit 

 

C1. Aplicació pressupostària: 17.10.9124.2260200 

 

C2. Expedient d’abast plurianual :  

Sí 

 

Distribució de les anualitats:  

2017 .......   2.248,74 €, IVA inclòs  

2018 .......   8.994,99 €, IVA inclòs 

2019 .......   8.994,99 €, IVA inclòs 

2020 .......   8.994,99 €, IVA inclòs 

2021 ......    6.746,25 €, IVA inclòs 

 

D. Termini de durada del contracte  

 

D1. Termini d’execució:  

Termini total: El  termini  del  contracte serà de QUATRE anys, prorrogable per DOS anys 

més.   

 

D.2.  Data prevista d’inici del contracte: El servei s’iniciarà dins els 5 dies a comptar des de 

la signatura del contracte 
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D.3.  Pròrrogues: 

Sí 

 

Durada de la pròrroga o pròrrogues: Dos anys com a màxim, en pròrrogues anuals, o una 

pròrroga de dos anys. 

 

E. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  

 

E.1 Forma de tramitació: Ordinària 

 

E.2 Procediment d’adjudicació: Obert 

 

F. Solvència  

Els licitadors per a ser admesos a la licitació hauran d’acreditar disposar de la solvència 

econòmica i financera i tècnica i professional següent: 

 

F.1. Solvència econòmica i financera.  

Tenir un volum global de negocis per import igual o superior a 7.500 €,  en el compte de 

pèrdues i guanys de qualsevol dels tres últims exercicis comptables aprovats i dipositats en el 

Registre Mercantil o oficial que correspongui, o tenir subscrita una assegurança de 

responsabilitat civil d’un capital mínim de 50.000 € per sinistre. 

 

F.2.  Solvència tècnica i professional per a l’execució del contracte.  

 

Tenir en edició una web de noticies locals,  amb una antiguitat mínima d’edició de quatre anys, 

de contingut informatiu destinada a informació local de la vila de Roses, que com a mínim un 

60% de les notícies publicades durant el darrer any 2016 siguin d’elaboració pròpia, fruit de la 

cobertura d’esdeveniments i presentacions o de la realització d’entrevistes (*),essent requisit 

mínim de solvència que l’import anual acumulat de l’any de major execució, dins dels últims 

cinc anys, sigui igual o superior a 6.000 €. 
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S’apreciarà com que una web és de contingut informatiu local de Roses, sempre que  com a 

mínim un 70% de les notícies publicades durant el darrer any 2016, siguin referents al municipi 

de Roses (*). 

 

 (*) L’acreditació d’aquestes condicions es farà mitjançant declaració responsable del 

contractista, essent requisit indispensable  que les notícies publicades es mantinguin on line i 

consultables en la seva totalitat en la plataforma web, per tal que l’Ajuntament pugui realitzar 

les comprovacions oportunes en cas necessari.   

 

F.3.  Classificació empresarial. 

Alternativament es podrà acreditar la solvència econòmica i financera, mitjançant la 

classificació de l’empresa com contractista de serveis següent: 

 

Grup: T Subgrup: 1 Categoria. 1 (*) 

* La categoria 1 indicada equival a la categoria A atorgada d’acord amb el RD1098/2001, segon 

el quadre d’equivalències establert a la Disposició Transitòria 3a. del RD773/2015. 

 

G. Habilitació empresarial o professional necessària per l’execució del contracte. 

 No es requereix cap habilitació especial per a l’execució del contracte. 

 

H. Altra documentació a presentar per les empreses:  

Per presentar-se a la licitació del contracte les empreses interessades només hauran de 

presentar la documentació que s’indica a la clàusula 9 del PCAP.  

 

L’empresa que resulti proposada per a l’adjudicació del contracte haurà de presentar la 

documentació acreditativa de reunir els requisits requerits per a la licitació relacionada a la 

clàusula 7 del PCAP i constituir i dipositar la garantia definitiva del contracte.   

 

I. Garanties.  

 

I.1. Garantia provisional:   No s’exigeix  

I.2. Garantia definitiva:      5% de l’import d’adjudicació  

 

J. Termini de garantia. 
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Tres mesos a comptar des de la data de finalització del servei. 

 

K. Condicions especials d’execució:  

No se n’estableixen.  

 

L. Criteris d’adjudicació 

Varis criteris d’adjudicació.  

 

Tots ells avaluables de forma automàtica   

 

1. Oferta econòmica, fins a 60 punts 

 

Valoració:  
 
Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi el preu més 
econòmic (XMENOR). Es determinarà la puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la 
seva proporció respecte d’aquella.  
 
PXMENOR = P = 60  
PXi = XMENOR . 60/ Xi  
 
2. Ofertes de millora, fins a 40 punts  
 
2.1. Millora  d’oferiment d’augment de mida dels banners, fins a un màxim de 10 punts..  

 
Valoració:  

 

Es valorarà l’oferiment del licitador d’augment en la mida dels banners, 1 punt per cada 5 

píxels,  fins a un màxim de 10 punts. 

 

2.2 Millora d’oferiment de més publicacions, fins a 10 punts. 

Valoració:  

 

Es valorarà l’oferiment del licitador de publicar més banners anualment dels establerts en el 

PPT, 5 punts per banner addicional, fins a un màxim de 10 punts. 

La mida dels banners addicionals serà com mínim   de 160 x 80 píxels. 

 

2.3.Millora d’oferiment de publicació permanent, fins a 10 punts  
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Valoració 

Es valorarà l’oferiment de licitador d’efectuar la publicació permanent addicional dels banners 
contractats en la totalitat de pàgines que integren la web adjudicatària, 5 per banner fins a un 
màxim de 10 punts.  
 

2.4 Millora de mitjans personals adscrits al contracte, 10 punts. 

Valoració 

Es valorarà amb 10 punts l’oferiment del licitador d’adscriure al servei per a l’activitat de 
redacció de notícies, un professional amb titulació de grau en Periodisme, grau en Comunicació 

Audiovisual, o estudis de grau de la mateixa branca de coneixement. 

 

M. Modificació del contracte 

Sí es preveu la modificació del contracte.  

 

M.1. Supòsits de modificació: 

1. Variació de la mida dels banners a publicar. 

2. Variació del número de banners a publicar. 

 

M.2. Percentatge que es pot afectar en més o en menys en la modificació: 10% 

 

N.  Cessió de contracte:  

La cessió del contracte només es permetrà per canvi del titular de la publicació on s'inseriran 

els banners. 

 

O. Subcontractació:  

No s’admet subcontractar amb tercers la realització parcial o total del contracte. 

 

P. Forma de pagament 

 

Pagament fraccionat:  

El preu anual del contracte s’abonarà fraccionat en 12 pagaments mensuals iguals, mitjançant 

presentació de factura electrònica.  

 

Q. Admissibilitat de variants o millores 
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Q.1. Variants: No s’admeten. 

 

Q.2. Millores: Les ofertades pels contractistes com millorada i valorades per a l’adjudicació del 

contracte.  

 

R. Penalitats.  

S’aplicaran les establertes a l’art.212 del TRLCSP 

 

S. Import màxim de les despeses de publicació de la licitació: 100 €. 
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