CONTRACTACIÓ DE SERVEIS DE BIGDATA COVID-19 PER L’ANÀLISIS DE
MERCATS I INDICADORS DELS CENTRES COMERCIALS URBANS (CCU’s)
DINTRE DEL “PROGRAMA DE APOYO AL COMERCIO MINORISTA 2020”
FINANÇANT PEL FONS FEDER I PEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO, GESTIONAT PER LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA,
SERVEIS I NAVEGACIÓ DE BARCELONA
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
EXPEDIENT. 208/2020
A. Objecte
Descripció del objecte:
La present licitació té per objecte establir les condicions que regiran la contractació per
part de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona (en
endavant la Cambra), de la realització d’un estudi que analitzi en detall els principals
indicadors de performance i econòmics relacionats amb l’impacte del Covid-19 fins un
màxim de quinze Eixos Comercials (centres comercials urbans CCU): impacte inicial del
Covid-19, progrés de recuperació econòmica i hàbits quotidians; tanmateix s’analitzarà
l’impacte de les mesures restrictives en el volum de turistes i la compra provinent del
turisme així com la seva recuperació per garantir el compliment dels objectius del
Programa de Comerç Minorista 2020 finançat per fons FEDER i pel Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo en la línia de sensibilització horitzontals i sublínia
d’actuacions de dinamització comercial.
La presentació de l’oferta per part dels licitadors pressuposa l'acceptació de tots els
requeriments inclosos, tant en aquest document com al plec de clàusules particulars i al
plec de prescripcions tècniques.
Divisió en lots:

No.

B. Dades econòmiques
B1. Pressupost de licitació:

El pressupost màxim de licitació és de 20.000
euros (IVA exclòs),

B2. Valor estimat del contracte:

El valor estimat del contracte és de 20.000
euros (IVA exclòs),
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B3. Facturació:

El preu del contracte serà objecte de facturació
única a la finalització del servei prevista pel 25 de
novembre de 2020.

C. Termini de durada del contracte
Termini de durada: des de la signatura del contracte i fins el 25 de novembre de 2020
Possibilitat de pròrrogues i termini: NO
D. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
Forma de tramitació:
Procediment d’adjudicació:

Ordinària
Procediment obert / adjudicació per l’aplicació
de més d’un criteri de valoració

E. Solvència i classificació empresarial
E1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o
professional
Solvència tècnica o professional mitjançant la justificació de experiència en contractes
de característiques similars a les de l’objecte d’aquest contracte. Els serveis efectuats
s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el
destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un subjecte privat,
mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una
declaració de l’empresari.
F. Composició de la Mesa de Contractació i òrgan de contractació
President:
Vocals:

Jaume Fradera
Irene Cullerés

L’òrgan de contractació és la Direcció de la Cambra
G. Criteris d’adjudicació
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la
ponderació que es detalla per a cadascun d’aquests:
Sobre una puntuació màxima de 100 punts es distribuirà la puntuació de la següent
forma:
1. Criteris que depenen d’un judici de valor (60 punts) distribuïts de la següent
manera (Documentació a incloure al sobre 2):
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PUNTUACIO
MÀXIMA

CRITERIS VALORABLES
Proposta metodològica, accions de control i seguiment
de projecte
Avaluació impactes:
▪ Mapes de Procedència
3 punts
▪ Mobilitat i Tràfic de Visitants
3 punts
▪ Competència
3 punts
▪ Perfil y Tipologies de Client
3 punts
▪ Transaccions, Facturació
i Tipologia de Despesa
3 punts
▪ Motius y Hàbits de Visita
3 punts
▪ Turisme de Compres
2 punts
Total

40

20

60

Una vegada realitzada la valoració de les ofertes contingudes al sobre 2,
quedaran excloses aquelles que obtinguin una puntuació total inferior a 30
punts.
Es valoraran d’acord amb l’ANNEX II
Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica (40 punts) distribuïts de la
següent manera ( Documentació a incloure al sobre 3):
En relació a la proposta econòmica, el licitador que ofereixi la xifra més baixa rebrà la
màxima puntuació. A la resta de proposicions, la proposta es valorarà de forma
directament proporcional respecte a aquesta xifra més baixa, d’acord amb la fórmula
següent:
P=(40 x M) / Oferta
On P és la puntuació obtinguda, M és l’oferta mínima i Oferta és l’oferta corresponent al
licitador que es valora.
Es valoraran d’acord amb l’ANNEX III
H. Presentació de les ofertes
Lloc: Registre General de la Cambra Av. Diagonal 452 – Barcelona (08006)
Data límit: dijous 30 de juliol de 2020
Hora límit: 11 h
Format: A través de tres (3) sobres en format paper, que s’anomenaran Sobre 1, 2 i 3.
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I. Obertura del sobre 3 de proposta econòmica
S’indicarà al perfil del contractant de la Cambra o per correu electrònic.
http://www.cambrabcn.org/qui-som/transparencia-i-perfil-del-contractant/perfil-delcontractant/licitacions-en-curs
J. Criteris per a la determinació de l’existència d’ofertes anormalment baixes:
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme
en funció dels límits i paràmetres següents:
1. Si concorre un sol licitador, es considerarà anormalment baixa l’oferta
econòmica que sigui un 25% més baixa que el preu de sortida del lot (sense IVA).
2. Si concorren dos licitadors, es considerarà anormalment baixa l’oferta
econòmica que sigui inferior en més d’un 20% a la de l’altra oferta.
3. Si concorren tres o més licitadors, es considerarà anormalment baixa l’oferta
econòmica que sigui inferior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de totes les
ofertes econòmiques presentades.
K. Garantia provisional
No s’exigeix
L. Garantia definitiva
No s’exigeix
M. Termini de garantia: -N. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses
proposades com adjudicatàries
No s’exigeix altra documentació
O. Subcontractació i cessió del contracte
O.1. Subcontractació: L’adjudicatari no podrà subcontractar ni total ni parcialment el
contracte a un tercer sense l’autorització expressa i per escrit de la Cambra.
O.2. Cessió del contracte: L’adjudicatari no podrà cedir ni total ni parcialment el contracte
a un tercer sense l’autorització expressa i per escrit de la Cambra.
P. Modificació del contracte: NO
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Q. Condicions especials d’execució
No es contemplen.
R. Informació i dubtes
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’hauran de realitzar per escrit a les
següents adreces de correu electrònic segons la seva natura:
Generals:
Tècniques:

licitacions@cambrabcn.org
mrmarin@cambrabcn.org

com a molt tard TRES (3) dies hàbils abans de que finalitzi el termini per a presentar les
ofertes.
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