Diputació de Tarragona
Àrea de Serveis Interns
Contractació i Expropiacions
ANUNCI de la Diputació de Tarragona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte
de serveis
Exp. 8004330008-2021-0009164
Per decret de l'ens OA Patronat de Turisme número 2021-0000341 de data 17 de setembre de 2021, i esmenat el règim de recursos per error material de transcripció al decret núm. 2021-0000367 de 18 d’octubre de 2021, s’ha aprovat l'expedient de contractació, per procediment obert, dels serveis de consultoria i assistència tècnica pel procés
d'elaboració, redacció i difusió del Llibre Blanc sobre la gestió de les platges intel·ligents
de la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, confinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea en el marc del programa Operatiu Feder
de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement i ocupació. Aquest contracte
està emmarcat dins la iniciativa d'intervenció coordinada PECT Turístic en família, operació de platja innovadora. Per mitjà del present s'anuncia l’inici dels tràmits de licitació,
que tindrà lloc amb subjecció a l'establert al plec de clàusules administratives apro vat, d'acord amb el detall següent:
1. Entitat adjudicadora

a. Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona
b. Dependència que tramita l’expedient: Contractació i Expropiacions de Diputació de
Tarragona
1. Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 2a planta
2. Localitat i codi postal: Tarragona, 43003
3. Codi NUTS: ES514
4. Telèfons: 977296640 – 977296645 – 977296624
5. Fax: 977296668
c. Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
d. Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals
e. Central de compres / contractació conjunta: No
f. Número d'expedient: 8004330008-2021-0009164
g. Obtenció de documentació:
• Adreça del perfil de contractant: https://pdc.diputaciodetarragona.cat

•

Adreça de la Plataforma de contractació electrònica:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licitaciones

•

Adreça electrònica: contractacio@dipta.cat

•

Data límit d’obtenció d’informació: Fins a 6 dies abans de la data límit de
presentació d'ofertes

2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte:
L’objecte d’aquest contracte consisteix en la prestació d’un servei de consultoria i assistència tècnica per a l’elaboració, redacció i difusió d'un llibre blanc sobre les platges intel·ligents a la costa Daurada i les Terres de l’Ebre, que a partir de l'anàlisi dels reptes i
necessitats de les platges, proposi una estratègia turística a seguir a llarg termini, amb
línies d'acció concretes a curt termini.
El llibre blanc de les platges intel·ligents es basarà en el litoral dels 21 municipis de costa de les destinacions turístiques de la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre.
b) Divisió per lots i núm.: No aplica la divisió en lots, essent les prestacions a contractar
un tot que ha de ser tractat de forma conjunta i global. La divisió en lots podria
comportar el tractament dels diferents elements que componen l’objecte de forma
diferenciada i no integrada, afectant a l’objectiu i finalitat del projecte, així com a la visió
integradora i global que precisen els treballs descrits
c) Lloc d’execució:
En les independències de l’adjudicatari.
d) Codi NUTS: ES514
e) Termini d’execució: El termini d’execució del contracte serà de 8 mesos a partir de la
data de formalització del contracte.
f) Admissió de pròrroga: No.
g)
CPV08_73000000-2 Serveis d'investigació i desenvolupament i serveis de consultoria
connexos
CPV08_79311000-7 Serveis d’estudis
CPV08_79.970000-4 Serveis d’edició
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a. Tipus de contracte: Serveis
b. Tramitació: Ordinària
c. Procediment: Obert
-S’aplica un acord marc: No
-S’aplica una subhasta electrònica: No
-S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: No
d) Criteris d’adjudicació: pluralitat de criteris (Annex XIV i XV del Plec de clàusules
administratives)
CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SUBJECTES A JUDICI DE VALOR (SOBRE NÚM. 2)

Criteris sotmesos a l ’aplicació de judicis de valor: fins a 49 punts .
Aquests criteris es ponderaran de la següent manera:
Es valorarà el contingut funcional i tècnic, així com la claredat de l’exposició i solidesa
per dur a terme un disseny del llibre blanc sobre les platges intel·ligents a la costa
Daurada i les Terres de l’Ebre. En concret aquesta valoració es durà a terme mitjançant
els criteris que es relacionen a continuació:
1) Criteri tècnic i funcional de l’estructura de la proposta i la planificació del disseny del
llibre blanc. Es valorarà la distribució i adequació del contingut i la informació a analitzar
en cada fase. Caldrà presentar un programa de treball (fins a 10 punts)
2) Metodologia participativa en l’elaboració i redacció dels treballs. Es valorarà
l’adequació del mètode/eines i tècniques utilitzades i els mecanismes que afavoreixin la
comunicació amb tots els agents que participen en el projecte (fins a 13 punts)
3) Proposta de difusió del llibre blanc sobre les platges intel·ligents a la costa Daurada i
les Terres de l’Ebre. Es valorarà possibles acords amb institucions rellevants i la seva
difusió a través de plataformes electròniques.
També, es tindrà en compte la preparació d’un pla de comunicació i difusió a alt nivell i
una planificació de les accions per donar a conèixer el llibre a nivell nacional i
internacional i implementació del mateix. (El pla de difusió ha d’incloure presentació
oficial, notes de premsa, publicacions en revistes especialitzades, canals de
comunicació, públic objectiu, missatge, etc...). (fins a 6 punts)
4) Presentar 1 article acadèmic especialitzat amb llenguatge estàndard elaborat per un
dels membres adscrits al projecte objecte de la licitació sobre el litoral de la Costa
Daurada i les Terres de l’Ebre. Activitats, usos i productes. Es valorarà la impressió
general de l’article (l'adequació, la coherència, la cohesió i la correcció lingüística), els
continguts, el coneixement del territori, presentació i estilisme.
Es presentarà en format DIN A4, tipus de lletra: lletra Arial a 11 punts i interlineat 1 amb
una extensió de 1500 paraules a una cara, amb un PDF (fins a 20 punts)
La inclusió, en el sobre 2 (documentació referent als criteris subjectes a judici de valor)
de documents o informació susceptible de ser valorada de forma automàtica serà motiu
d’exclusió.
LLINDAR DE PUNTUACIÓ MÍNIMA
Les ofertes que no obtinguin un mínim de 20 punts als criteris de judici de valor no
podran continuar en el procés i quedaran excloses de la licitació.
CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS (SOBRE NÚM. 3)
Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 51 punts .

5) Criteri econòmic fins a un màxim de 35 punts, s’aplicaran respecte l’oferta
econòmica.
Puntuació obtinguda = 35 x (import base licitació - oferta que es valora) / (import base
de licitació - oferta més econòmica).
Les ofertes amb imports superiors a l’import base de licitació estaran excloses.
En aquest sentit, els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte al
pressupost de licitació. Al licitador que iguali el pressupost de licitació, això és 85.000 €,
sense IVA, obtindrà zero punts i l’oferta més baixa, la més econòmica, obtindrà la
màxima puntuació, això és 35 punts.
6) Membres addicionals de l’equip: fins a un màxim de 12 punts.
• Per cada tècnic addicional que acrediti haver participat en treballs iguals o similars a
l’objecte del contracte obtindrà 2 punts: fins a un màxim de 4 punts
• Per cada membre addicional de l’equip de treball que acrediti una o varies de les
titulacions superiors en Geografia o Turisme i l’adequada acreditació professional
obtindrà 4 punts: fins a un màxim de 8 punts.
Les empreses hauran de presentar l’organigrama i el Currículum Vitae de l’equip de
treball (personal mínim + addicionals), amb indicació de les funcions de cada membre i
especificant la participació en treballs similars a l’objecte del contracte.
7) Dedicació plena dels membres de l’equip: fins a un màxim de 4 punts Per cada tècnic
amb dedicació plena s’assignarà 2 punts.
Les empreses hauran d’indicar a l’organigrama la dedicació de cada membre de l’equip
de treball. La inclusió, en el sobre 3 (documentació referent als criteris automàtics) de
documents o informació susceptible de ser valorada en base a judici de valor no serà
valorada.
4. Valor estimat del contracte: 85.000,00 € (IVA exclòs).
5. Pressupost base de licitació

Import base de licitació (IVA exclòs)

Tipus d’IVA aplicable: ( 21
% ) Import IVA

Pressupost base de
licitació(IVA
inclòs)

85.000,00 €

17.850,00 €

6. Admissió de variants: No
7. Garanties exigides
a. Provisional: No es preveu per aquest contracte

102.850,00 €

b. Definitiva: 5 % de l’import de l’import de l’adjudicació, IVA exclòs
c. Termini de garantia: 1 any

8. SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA, I TÈCNICA (Annex VIII)
1. HABILITACIÓ PROFESSIONAL
----2. SOLVÈNCIA
La solvència econòmica i financera i tècnica o professional, s'acreditarà mitjançant
l'aportació dels documents a què es refereixen els criteris de selecció marcats.
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA (article 87 LCSP)
Volum anual de negoci, o bé volum anual de negoci a l’àmbit a què es refereixi el
contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates
de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes.
Criteris: El licitador, referit a l'any de major volum de negocis dels tres últims conclosos,
haurà d'acreditar almenys el següent import de volum anual de negocis: 127.500,00 €.
S'acreditarà mitjançant el volum anual de negocis, per mitjà dels comptes anuals
aprovats i dipositats en el registre mercantil o en el registre oficial que correspongui.
SOLVÈNCIA TÈCNICA (article 90 LCSP)
* En els contractes no subjectes a regulació harmonitzada, les empreses de nova
creació acreditaran la seva solvència tècnica amb altres mitjans previstos diferents del
establerts a la lletra a)
a)Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys del mateix
tipus o naturalesa a què correspon l'objecte del contracte, avalats per certificats de bona
execució.
Criteris: Relació dels principals serveis o treballs realitzats d'igual i similar naturalesa
que els que constitueixen l'objecte del contracte, en el curs de com a màxim, els tres (3)
últims anys, que inclogui objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat d'aquests,
signada pel representant legal de l'empresa.
L'import acumulat d'aquests serveis o treballs en els últims tres (3) anys ha de ser
superior als 59.500,00 euros.
S'acreditarà mitjançant la presentació dels pdf de les publicacions.
2.- Acreditació del compliment de normes de gestió mediambiental i de qualitat, el
licitador haurà d'aportar els certificats següents (articles 93 i 94 LCSP): ( ) SI ( X ) NO
3.- En virtut del que disposa l'article 11.5 del Reglament general de la Llei de Contractes
de les Administracions Públiques, en la redacció donada pel Reial Decret 773/2015,
s'eximeix als licitadors de l'acreditació de la solvència econòmica i financera, i tècnica o
professional. ( ) SI ( X ) NO

4.- Un mateix empresari podrà concórrer per completar la solvència de més d'un
licitador: ( X ) SI ( ) NO
9. Condicions especials d’execució del contracte: veure Annex XVI.
10. Subcontractació: Si.
11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No.
12. ACP aplicable al contracte: No.
13. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a. Data i hora límit presentació: 22 de novembre de 2021, a les 14:00 hores
b. Documentació: s’indica a l'apartat 2.2.5 del quadre de característiques del Plec
de clàusules administratives.
c. Presentació electrònica: Les proposicions s'hauran de presentar electrònicament
mitjançant el sobre electrònic publicat en la Plataforma de contractació
electrònica de la Diputació de Tarragona a l'adreça pdc.diputaciodetarragona.cat.
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics en la forma prevista
en aquest plec seran excloses de la licitació.
d. Adreça electrònica per a la recepció d’ofertes: pdc.diputaciodetarragona.cat
e. S’utilitzen les comandes electròniques: No procedeix
f.

S’accepta la facturació electrònica: Si

g. S’utilitza el pagament electrònic: Si
14. Obertura de les ofertes per mitjans electrònics
a. Entitat: Diputació de Tarragona.
b. Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.
c. Localitat: 43003 Tarragona.
d. Data i hora: 1 de desembre de 2021
e. Persones autoritzades a assistir a l’obertura: Aquesta sessió no és pública. Es
publicarà el resultat al Perfil de contractant.
f.

Termini durant el qual el licitador resta obligat a mantenir l’oferta: d’acord amb el
previst a l’art. 158 de la LCSP.

15. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o castellà.
16. Recursos
Recurs contenciós administratiu
- Òrgan competent: Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona
- Domicili: Av. Roma, 23, 43005 Tarragona

-

Termini per presentar el recurs: 2 mesos a comptar des de l’endemà de la
data de publicació al Perfil de contractant.

Recurs potestatiu de reposició
- Òrgan competent: la Presidenta del Patronat de Turisme
- Domicili: Passeig de Sant Antoni, 100, 43003 Tarragona
- Termini per presentar el recurs: un mes a comptar des del dia següent de la
publicació d’aquest anunci en el Perfil de contractant.
17. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: Si.

