
CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT DELS SISTEMES 
AUDIOVISUALS I CONDUCCIÓ DELS ACTES I LES ACTIVITATS DEL 
MUSEU OLÍMPIC I DE L’ESPORT JOAN ANTONI SAMARANCH 

 
 

- ENTITAT ADJUDICADORA 

Òrgan de contractació: Fundació Barcelona Olímpica 

Tipus de poder adjudicador: No administració Pública 

Principal activitat del poder adjudicador: promoció de la cultura de l’esport i gestió del Museu 

Olímpic i de l’Esport de Barcelona 

Número d’expedient: 201802 

 

- DADES DE L’ANUNCI 

Data de publicació: 29/10/2018  

 

- OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ 

Entitat: Fundació Barcelona Olímpica 

Domicili: Avinguda de l’Estadi, 60. 

Localitat i codi postal: Barcelona CP: 08038. 

Telèfon: 934 26 06 60 

Adreça electrònica: audiovisuals@fbolimpica.es 

Adreça d'Internet del perfil del contractant:  

http://www.fundaciobarcelonaolimpica.es/contenido.asp?id=1&url=contenido_amplia.asp?id_s

eccion=91  

Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14h. 

 

- OBJECTE DEL CONTRACTE 

Descripció de la prestació: el present contracte té per objecte la prestació del servei de 

manteniment dels sistemes audiovisuals i conducció dels actes i les activitats del museu olímpic i 

de l’esport Joan Antoni Samaranch. 

Termini d’execució: durada d’1 any, des del dia 1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 

2019 o bé un any des de l’endemà de la signatura del contracte si fos posterior. 

Pressupost base de licitació: ascendeix a un total de 66.250,00 € (IVA exclòs) i està compost per 

les següents parts (fixa i variable). 

http://www.fundaciobarcelonaolimpica.es/contenido.asp?id=1&url=contenido_amplia.asp?id_seccion=91
http://www.fundaciobarcelonaolimpica.es/contenido.asp?id=1&url=contenido_amplia.asp?id_seccion=91


 

 IMPORT MÀXIM 1 ANY 

(sense IVA) 

IVA TOTAL 

Part fixa: Serveis de 

manteniment preventiu, 

correctiu i conducció del 

servei. 

65.000,00 € 13.650,00 € 78.650,00 € 

Part variable: Serveis de 

manteniment correctiu de 

treballs complementaris o 

requerits en casos d’urgència 

o necessitat sobrevinguda. 

1.250,00 € 262,50 € 1.512,50 € 

TOTAL 66.250,00 € 13.912,50 € 80.162,50 € 

 

Pròrroga: Sí, possibilitat de prorrogar el contracte durant dos anys més. 

Divisió en lots i número de lots: No 

Codi CPV:  

- 50300000-8:   Serveis de reparació, manteniment i serveis associats relacionats amb 

ordinadors personals, equip d’oficina, telecomunicacions i equip audiovisual 

-  50340000-0:  Serveis de reparació i manteniment d’equips audiovisuals i òptics 

- 32321300-2:   Materials audiovisuals 

 

- TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT 

Tipus d’expedient: de serveis 

Tramitació: ordinaria 

Procediment de licitació: Obert 

S’aplica un acord marc: No 

S’aplica una subhasta electrònica: No 

 

- PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

Valor estimat del contracte: 198.750,00 € (IVA exclòs) 

Admissió de variants: No 

 



- GARANTIES 

Provisional: No 

Definitiva: Si, 5% de l’import de l’execució del contracte (IVA exclòs). 

 

- REQUISITS ESPECÍFICS DEL CONTRACTISTA 

Classificació: No 

Solvència:  

La solvència econòmica i financera s’ha d’acreditar mitjançant un justificant de l’existència d’una 

assegurança d’indemnització per riscos professionals  per un import no inferior al valor estimat 

del contracte. L’acreditació s’ha d’efectuar per mitjà d’un certificat emès per l’assegurador en el 

que hi constin els imports i els riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança. 

L’assegurança haurà de ser vigent, com a mínim, fins a la fi del termini de presentació d’ofertes, i 

s’ha d’aportar un compromís de renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva 

cobertura durant tota l’execució del contracte, o bé, l’adjudicatari haurà de comprometre’s a 

tenir-la contractada en el moment de la signatura del contracte. 

La solvència professional o tècnica s’ha d’acreditar mitjançant una relació dels principals serveis 

del mateix tipus que l’objecte del contracte, efectuats pel licitador en el curs dels 3 últims anys, 

que inclogui l’import, la data i el destinatari, avalats per certificats de bona execució. En aquesta 

relació hi ha de constar un mínim de 3 contractes de volum similar o superior al de l’objecte del 

contracte que es licita. 

Declaració responsable d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals mínims 

previstos al plec de prescripcions tècniques. 

 

- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

El contracte s’adjudicarà al licitador que obtingui la puntuació màxima. 

 

1. CRITERIS OBJECTIUS I DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA, màxim 80 punts. 

1.1. Per l’oferta econòmica, fins a 55 punts. 

L’oferta serà ponderada de la següent manera: 

Per tal de puntuar les ofertes presentades s’aplicarà la fórmula següent per al preu base i per al 

preu unitari a raó del preu base: 

 

Puntuació = (oferta econòmica proposada x 55 punts) / proposta oferta econòmica més elevada 

 



1.2. Per l’experiència en la realització de treballs del mateix tipus o naturalesa en Museus o 

centres anàlegs, fins a 20 punts: 

L’empresa adjudicatària haurà de tenir experiència en la realització de treballs del mateix tipus o 

naturalesa a la que correspon l’objecte del contracte en produccions destinades a ser museus o 

centres d’interpretació en el curs dels cinc últims anys, fins a 4 punts. 

Per l’acreditació dels imports dels treballs de manteniment audiovisual acumulats de qualsevol 

d’aquests cinc anys serà igual o superior al 70 per 100 del valor estimat del present contracte, fins 

a 4 punts. 

Per l’acreditació mitjançant la relació de treballs efectuats per l’interessat en el curs dels cinc 

últims anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa a la que correspon l’objecte del contracte, 

avalats per certificats de bona execució, fins a 4 punts. 

L'empresa adjudicatària haurà de disposar en tot moment del personal adequat segons les 

condicions descrites en el present plec tècnic i que sigui coneixedor dels equips i instal·lacions 

audiovisuals del Museu per donar servei a les tasques descrites a l'apartat primer del plec tècnic, 

fins a 4 punts. 

Caldrà aportar un document signat pels principals proveïdors d’equipament audiovisual del 

Museu que acrediti la capacitat de l’empresa a realitzar el manteniment i les actualitzacions del 

seu equipament. En el cas del Museu, els principals proveïdors d’equipament seran els següents: 

Creston, Dataton Watchout, BrightSign, Panasonic i Arduino, fins a 4 punts. 

1.4. Per la presentació del compromís d’incorporar a un dels llocs de treball, persones en situació 

d’atur, amb dificultat especial d’inserció laboral o en situació d’exclusió social, o aportar una 

declaració responsable de l’empresa en què consti que disposa d’un 2% de treballadors amb 

discapacitat i que compleixen amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb 

discapacitat i de la seva inclusió social, fins a 5 punts, en cas de presentació efectiu del compromís 

o declaració signat pel responsable de l’empresa. 

 

2. CRITERIS AVALUABLES SUBJECTES A JUDICI DE VALOR, màxim 20 punts. 

Es presentarà un projecte tècnic, metodologia de treball i cronograma: L'empresa adjudicatària 

haurà de plantejar un projecte tècnic amb la metodologia de treball, amb els procediments 

d’execució i amb el cronograma anual corresponent per tal de portar a terme els treballs de 

manteniment, els actes i les activitats, fins a 20 punts. 

 2.1. Qualitat de la proposta: Es tindrà en compte, d’una banda, la concreció i detall de la memòria 

presentada, en termes d’estructuració del document, aprofundiment de la proposta, solucions 

tècniques aportades, inclusió de tots els elements contemplats al projecte original, fins a 5 punts. 



2.2. Elements a subministrar: Sota aquest apartat es valoraran les propostes relatives als fungibles 

i l’aportació de solucions que respectin el projecte original, fins a 5 punts. 

2.3. Procediments d’execució: Sota aquest apartat es tindrà en compte el detall descriptiu dels 

procediments de manteniment i recanvis. També, particularment, es valorarà el procés 

d’actualització de continguts audiovisuals, fins a 5 punts. 

2.4. Planning de treball: Sota aquest apartat es valorarà una descripció acurada de la programació 

del manteniment preventiu desenvolupant-ne les tasques. També es tindrà en compte el control 

de qualitat dels procediments proposats, així com el funcionament de l’equip tècnic proposat, fins 

a 5 punts. 

Puntuació de la totalitat dels criteris (1 + 2): 100 punts. 

 

Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No. 

 

- PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 

Termini de presentació d’ofertes: 13/11/2018 

Documentació que cal presentar:  

A. Sobre 1 (documentació administrativa): 

- Document europeu únic de contractació (DEUC). 

- Acreditació de la solvència mitjançant una declaració responsable. 

- Documentació assenyalada en la clàusula 8 d’aquest plec que procedeixi. 

B. Sobre 2 (criteris subjectius): projecte tècnic, el qual ha de complir amb els requeriments 

establerts en el plec de prescripcions tècniques i ha de permetre valorar els criteris d’adjudicació. 

C. Sobre 3 (criteris objectius): oferta econòmica redactada d’acord amb el model de l’ANNEX 

4 d’aquest plec i documentació tècnica de criteris avaluables de forma automàtica. 

Presentació Electrònica: Sobre Digital a través de la Plataforma de contractes del sector públic. 

S’utilitzen les comandes electròniques: No. 

S’accepta la facturació electrònica: Sí. 

S’utilitza el pagament electrònic: no. 

 

- OBERTURA DE PROPOSICIONS 

Entitat: Fundació Barcelona Olímpica 

Lloc: Sala d’actes del Museu Olímpic - Avinguda de l’Estadi, 60, 08038 Barcelona. 

Persones autoritzades a assistir a l’obertura: Es convoca a les empreses licitadores a assistir a la 

Mesa d’obertura dels sobres 2 i 3. 



Despeses d'anunci: No n’hi ha 

Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: català i castellà. 

 

- RECURSOS 

Recurs especial davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic: Via Laietana, 14, 08003 

Barcelona. Termini de 15 dies hàbils. 

Recurs contenciós administratiu davant de la Jurisdicció contenciosa administrativa en el termini 

de 2 mesos. 

Recurs potestatiu de reposició davant l’Òrgan de contractació en el termini d’1 mes.  

 

 

 

 


