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Codi: C121 E U 
RE:  -  
Ref.: NMB                                                          
 

                                     
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE  DEL SERVEI 

D’ENREGISTRAMENT, PRODUCCIÓ I DIFUSIÓ DEL SERVEI INFORMATIU DE NOTÍCIES 

LOCALS DE ROSES PER PART D’UN MITJÀ DE COMUNICACIÓ DE TELEVISIÓ DIGITAL 

TERRESTRE (TDT) 

 

A. Objecte del contracte 

 

És objecte del contracte la prestació anual del servei d’enregistrament, producció i difusió a 

través d’un mitjà de televisió digital terrestre, d’informació d’actualitat d’àmbit local, 

concretament en format noticiari de periodicitat diària, amb l’objectiu de mantenir una cobertura 

informativa de proximitat encarregada de difondre i posar a l’abast de la ciutadania l’actuació i 

activitats que administració, entitats, associacions i particulars desenvolupen en el municipi de 

Roses. 

 

El prestador del servei ha de ser un  mitjà de seguiment i referència a informació local per part 

dels veïns i veïnes del municipi,  per tal d’aconseguir la finalitat d’arribar la informació a la 

població de Roses.                    

 

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 

CPV: 92221000-6 Serveis de producció de televisió   

CPV: 92221000-9 Serveis de televisió     

 

B. Dades econòmiques  
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B1. Determinació del preu:  

El preu s’ha establert amb caràcter de despesa màxima, tenint en compte els preus unitaris 

següents:  

 

Preu peça/notícia informativa: 50 € (21% d’IVA inclòs)  

 

B2. Import de licitació  

 

El pressupost màxim de licitació és de VINT-I-VUIT MIL NOU-CENTS VINT-I-CINC EUROS 

AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS  (28.925,62 €) més 6.074,38 €, corresponent al 21 % d’IVA, 

que fan un total de TRENTA CINC MIL EUROS (35.000,00 €) anuals.    

 

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.  

 

En tenir el preu del contacte la condició de despesa màxima, no es garanteix al contractista el 

cobrament de la totalitat d’aquest import. La retribució serà en funció dels serveis efectivament 

realitzats i d’acord amb els preus unitaris que resultin de la seva oferta.  

 

B4. Valor estimat del contracte  

 

El valor estimat del contracte és de  115.702,48 €.   

 

B5. Revisió de preus 

No procedeix la revisió de preus del contracte. 

 

C. Existència de crèdit 

 

C1. Aplicació pressupostària 

18/10/9124/2270601  

 

C2. Expedient d’abast plurianual  
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Sí.  

 

La present contractació té caràcter plurianual i el seu finançament s’aplicarà als exercicis 

corresponents a la vigència del contracte. L’eficàcia de contracte quedarà condicionada 

suspensivament a l’existència de partida pressupostària adequada i suficient en el pressupost 

que s’aprovi per a l’exercici del 2018 i següents.  

 

Distribució de les anualitats:  

2018 .......   35.000,00€, IVA inclòs 

2019 .......   35.000,00€, IVA inclòs 

2020 .......   35.000,00€ , IVA inclòs 

2021 ......    35.000,00€, IVA inclòs 

 

D. Termini de durada del contracte  

 

D1. Termini d’execució 

 

Termini total: El  termini  del  contracte serà de qautre anys, prorrogable per anualitats fins a 

un màxim de dos anys més.   

 

D.2.  Data prevista d’inici del contracte 

El servei s’iniciarà el dia 01/01/2018.  

 

D.3.  Pròrrogues 

Sí.  

 

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

 

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

 

E.1 Forma de tramitació 

Despesa anticipada.   

 

E.2 Procediment d’adjudicació 
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Obert.  

 

F. Solvència  

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

econòmica i financera i de la solvència tècnica i professional següent: 

 

F.1. Solvència econòmica i financera 

Tenir un volum global de negocis per import igual o superior a 29.000,00 €, en el compte de 

pèrdues i guanys en 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 100.000 € per sinistre.  

 

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

Acreditar disposar d’un mitjà de televisió digital terrestre, amb una antiguitat mínima d’emissió 

d’un any, en la qual com a mínim el  25% de la producció pròpia que realitza i emet, es centra 

en informació, reportatges, entrevistes, etc. sobre el municipi de Roses, i que l’import anual 

acumulat de l’any de major execució, dins dels últims cinc anys, sigui igual o superior a 

22.000,00 € en la prestació de serveis similars als de l’objecte del contracte.  

 

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

contractista, essent requisit indispensable  que els programes emesos 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 

No s’estableix classificació empresarial de contractista de serveis com opcional per a 

l’acreditació de la solvència requerida, per no haver-hi correspondència entre el codi CPV de 

l’objecte del contracte i els grups i subgrups de classificació empresarial. 

 

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

El contractista ha de disposar de la llicència preceptiva per a l'emissió de Televisió Digital 

Terrestre (TDT) amb àmbit de cobertura corresponent a la demarcació de l'Alt Empordà, d'acord 

amb el Mapa de Cobertura de la TDT fixat per la Generalitat de Catalunya i el Plan Técnico 

Nacional de la TDT del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç.   
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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 serà requerida perquè   

presenti la documentació acreditativa de reunir els requisits establerts per a aquesta licitació, 

que es relaciona a la clàusula 7 del PCAP, i perquè constitueixi i dipositi la garantia definitiva 

del contracte.   

 

I. Garanties 

 

I.1. Garantia provisional:   No s’exigeix  

I.2. Garantia definitiva:      5% de l’import d’adjudicació (sense IVA)  

 

J. Termini de garantia 

El termini de garantia, que començarà a comptar-se a partir de la data en què sigui formalitzada 

la finalització dels serveis objecte del contracte, serà de dos mesos. 

 

K. Condicions especials d’execució 

S’estableix com a condició especial d’execució del contracte el compliment per part de  

l’empresa contractista, durant tot el període d’execució del contracte, de les obligacions  

següents: 

 

- Disposar d'un local dins del municipi de Roses dotat de l'equipament tècnic necessari per a 

l'enregistrament de les informacions i entrevistes que resultin necessàries per al compliment 

d’aquest contracte, a fi d'evitar els desplaçaments dels entrevistats fora del municipi. 

 

- Per a la realització dels serveis encomanats, l’adjudicatari comptarà amb un equip de 

persones propi, incloent, si cal, col·laboradors. Haurà de lliurar a l'Ajuntament de Roses la 

documentació que acrediti que es troba al corrent de les obligacions que es derivin de la 

contractació de l’equip. 
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- L’adjudicatari haurà de disposar de tot l’equipament tècnic necessari per a la prestació dels 

serveis encomanats: càmeres, redacció, locució, equips d’àudio i de vídeo, equips 

d’il·luminació, arxiu, presentació i, en general, tots els serveis de qualsevol tipus que se’n 

derivin per a la realització dels programes contractats. 

 

- L’adjudicatari haurà de disposar de personal suplent amb la formació i l’experiència suficients 

per poder substituir les persones que prestin els serveis objecte del contracte en supòsits de 

vacances, absències i/o malalties. 

 

L. Criteris d’adjudicació 

Diversos criteris d'adjudicació.  

 

L.1. Oferta econòmica: fins a un màxim de 70 punts 

 

Valoració: 

Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi el preu més 

econòmic (XMAX). Es determinarà la puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la 

seva proporció respecte d’aquella. 

 

XMAX = P = 70 

PXi = XMAX . 70/ Xi 

 

L.2. Millores ofertades pels licitadors: fins a un màxim de 30 punts 

 

L.2.1. Oferta de millora d’augment en el nombre d’emissions, fins a un màxim de 30 

punts 

 

Valoració: 

Es valorarà cada repetició de l’emissió del programa informatiu diari amb 15 punts per   

repetició, fins a un màxim de 30 punts.  

 

M. Modificació del contracte 

No es preveu la modificació del contracte.  
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N.  Cessió de contracte 

No es permet la cessió del contracte donades les característiques del contracte.  

 

O. Subcontractació 

No es permet la subcontractació donades les característiques del contracte.  

 

P. Forma de pagament 

 

Pagament fraccionat:  El preu anual del contracte s’abonarà fraccionat en 12 pagaments 

mensuals per l’import del número de peces/notícies informatives efectivament realitzades en el 

mes de facturació, valorades d’acord amb els preus unitaris de contracte, mitjançant 

presentació de factura electrònica.  

 

Q. Admissibilitat de variants o millores 

 

Q.1. Variants 

No s’admeten. 

 

Q.2. Millores 

Les ofertades pel contractista com a millora i valorades per a l’adjudicació del contracte. 

  

R. Penalitats 

Les penalitats aplicables són les que es detallen en el PCAP.  

 

S. Import màxim de les despeses de publicació de la licitació: 200 €. 

 

 


		2017-11-15T11:27:48+0100
	15/11/2017 - CPISR-1 MARIA TERESA SÁNCHEZ LUNA
	#T#Cap de la Secció de Secretaria. S'informa favorablement.




