INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ
ADMINISTRATIVA (PACC2021000052)
Fitxa del contracte
1.-) DADES DE CONTRACTE:
a) Nom del contracte/objecte:
SERVEI DE

SUPORT LOGÍSTIC I LLOGUER D’INFRAESTRUCTURES I

SUBMINISTRAMENT DE PLANTES PEL PROGRAMA CIUTAT DE LES ROSES
b) Tipus del contracte administratiu
TIPUS:

Serveis []

Subministraments []

Obres []
especial []

mixt []

concessió obres []
concessió serveis[]

D’acord amb les prestacions descrites en el present plec, el contracte es qualifica com
a contracte mixt atès el que preveu l’article 18.1 de la LCSP, ja que s’inclouen
prestacions pròpies dels contractes de serveis i del contracte de subministraments.
Les prestacions descrites en els quatre lots dels que està dividit el contracte, estan
vinculades directament entre si i mantenen relacions de complementarietat que
comporten la seva consideració i tractament com una unitat funcional dirigida a la
satisfacció d’una necessitat determinada, que és la celebració de l’ENR.
Dels 4 lots en els que es divideix el contracte, els lots 1, 2 i 4 el conformen totalment
prestacions pròpies dels contractes de serveis. En canvi, en el lot numero 3, les
prestacions relatives al muntatge floral es qualifica com una prestació de serveis, però
la part de la prestació relativa a la flor tallada i el verd floral es qualifica com
subministraments. Per tant, tal com preveu l’article 18.1.a) de la LCSP d’acord amb les
característiques de les prestacions principals això com dels seus valors estimats, les
regles de la preparació i l’adjudicació seran las del contracte de serveis.
c) Està sotmès a regulació harmonitzada? si []
d) Codis CPV:
Lot 1, servei de suport logístic:
45112700-2 Treballs de paisatgisme
77330000-2 Serveis d’exposició floral
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no []

98300000-6 Serveis diversos
98392000-7 Serveis de trasllat
45255400-3 Treballs de muntatge
18100000-0 Roba de treball, roba de treball especial i accessoris
34130000-7 Vehicles de motor de transport de mercaderies
44318000-2 Conductors
Lot 2, lloguer d’infraestructures:
45223800-4 Muntatge i instal·lació d’estructures prefabricades
39200000-4 Complements de mobiliari
45213210-8 Instal·lacions de magatzems frigorífics
Lot 3: Muntatge floral i flor tallada:
45112700-2 Treballs de paisatgisme
71421000-5 Serveis de jardineria paisatgística
98300000-6 Serveis diversos
Lot 4: Disseny i coordinació de l’ENR:
45112700-2 Treballs de paisatgisme
71421000-5 Serveis de jardineria paisatgística
98300000-6 Serveis diversos
e) Està relacionat a algun expedient?
No
f) Unitat/departament impulsor expedient: Drets a la Ciutadania i polítiques
socials. Departament de cultura.
g) TRAMITACIÓ ORDINARIA
La tramitació de l’expedient s’efectuarà de forma ordinària d’acord amb els articles
116 i 117 de la LCSP.

2.-) CONSULTES PRÈVIES AL MERCAT (ART. 115 DE LCSP)
No s’han realitzat consultes prèvies al mercat
3.-) OBJECTE DEL CONTRACTE QUE ES PROPOSA I JUSTIFICACIÓ DE LA
CONTRACTACIÓ.
a) Objecte del contracte:
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Aquest Plec té per objecte la contractació del servei de suport logístic, lloguer
d’infraestructures, servei de muntatges florals i subministrament de roses tallades i
servei de disseny i coordinació de l’Exposició Nacional de Roses (en endavant ENR)
de Sant Feliu de Llobregat.
L’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, dins del programa Ciutat de les Roses,
organitza anualment l’Exposició Nacional de Roses (en endavant ENR) així com una
àmplia relació d’actes, activitats i esdeveniments, solidaris, lúdics, i culturals oberts a la
ciutadania per tal de fomentar el coneixement i la difusió de la cultura de la rosa, així
com la convivència i la cohesió de la ciutadania. L’ENR té com a escenari principal el
Palau Falguera i altres espais i parcs de la ciutat.
b) Justificació de la NECESSITAT I IDONEÏTAT i EFICIÈNCIA de la contractació:
Pel correcte desenvolupament de l’ENR resulta imprescindible disposar d’una sèrie
d’elements en la seva preparació i realització per tal que l’exposició es pugui
desenvolupar de forma adequada i amb la millor qualitat possible.
Atès la necessitat a satisfer, es considera necessari agrupar en un mateix expedient
de contractació tots els serveis de suport logístic, lloguer d’infraestructures,
subministrament de plantes, servei de muntatges florals i disseny, direcció i
coordinació tècnica que requereix l’ENR, independentment de la seva divisió en lots.
L’ENR es celebrarà entre els dies 6 i 8 de maig de 2022 i de manera periòdica un cop
l’any durant el segon cap de setmana del mes de maig.
c) Competència:
En base a la competència municipal establerta a la normativa de règim local i vist el
Pla anual de contractació, l’Ajuntament té la competència necessària per poder
contractar les prestacions necessàries que es descriuen en el present plec, d’acord
amb la Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim Local, el Decret Legislatiu 2/2003
de 28 abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de
Catalunya, i el Reglament Orgànic Municipal, aprovat per acord de Ple de data 29
d'abril de 2014.
d) Insuficiència de mitjans:
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Atès que l’Ajuntament no disposa del mitjans propis suficients per poder assumir les
accions anteriorment descrites, és necessari la contractació de les prestacions que es
descriuen en el present plec, atès les característiques singulars dels treballs a realitzar
i el volum d’activitats i esdeveniments programats.
4.-) DIVISIÓ EN LOTS

a) Hi ha divisió en lots? si []

no []

Per la naturalesa de les prestacions és possible entendre aquestes com una realització
individual de les mateixes que permeten ser executades de forma independent. Així
mateix la coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte execució de
les prestacions resulta proporcionada per a les finalitats d’interès públic que es
persegueixen en l’execució d’aquest, fet pel qual permet concloure que les prestacions
poden ser executades de forma independent sense menyscabar la correcte execució
dels treballs i una correcte assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat
requerida.
Tanmateix, als efectes de facilitar l’accés a les petites i mitjanes empreses, i atès
l’aprofitament individual d’algunes prestacions, l’objecte del contracte es divideix en els
lots següents:
El Lot 1, servei de suport logístic, contempla:
-

Servei de personal de muntatge de l’Exposició

-

Servei de transport de mercaderies

El Lot 2, lloguer d’infraestructures, contempla:
-

Servei de lloguer de carpa i tarima

-

Servei de lloguer de sistema de climatització

-

Servei de lloguer de càmera frigorífica

El Lot 3, serveis de muntatges florals i subministrament de roses tallades,
contempla:
-

Servei de muntatges florals d’un mínim de 6 façanes d’edificis del centre de la
ciutat

-

Servei de muntatges florals del llac i el jardí del Palau Falguera
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-

Servei de muntatges florals del interior del Palau Falguera (sala dels vanos,
saló dels Àustries, sala de l’antic menjador, capella i sala d’exposicions)

-

Subministrament de roses tallades i verd floral i complements (espuma floral,
tape, filferros, petits materials relacionats)

El Lot 4, servei de disseny i coordinació de l’ENR, contempla:
-

Servei d’elaboració del projecte de l’ENR

-

Servei de direcció tècnica del projecte i coordinació

-

Servei de disseny dels continguts, distribució dels espais i recorreguts generals.

-

Servei de disseny i construcció d'escenografia per a l'ENR

-

Servei de coordinació general de l’esdeveniment sobre el terreny

-

Servei de redacció d’una memòria detallada de l’ENR

b) Hi ha limitació en el nombre de lots en que es pot presentar oferta?
SI []

NO []

c) Hi ha limitació en el nombre de lots en que es pot adjudicar a un mateix licitadors?
SI []

NO []

d) Es reserva algun lot per determinades organitzacions especials del tercer sector
(DA48 LCSP)
SI []

NO []

5.-) DURADA DEL CONTRACTE:
a)

Duració del contracte:

El termini de durada del contracte és dos anys, concretant-se anualment el seu
desenvolupament d’acord amb el calendari del pla de treball anual del Projecte de
l’Exposició Nacional de Roses.
b) Es preveu Pròrroga

SI [ ]

NO [ ]

Duració de la pròrroga: 2 anualitats
D’acord amb l’article 29 de la LCSP el contracte es podrà prorrogar anualitat a
anualitat amb un període màxim de quatre (4) anys en total. En aquest cas, la pròrroga
s’acordarà per l’òrgan de contractació i serà obligatòria per a l’empresa contractista,
sempre que la preavisi amb, al menys, dos mesos d’antelació a l’acabament del
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termini de durada del contracte. La pròrroga no es produirà, en cap cas, per acord tàcit
de les parts
El termini d’execució seran referits a la data d’inici dels treballs concrets.
c)

És d’interès per l’Ajuntament la prestació successiva (29.4 LCSP)

SI []

NO []

El contracte és de prestació successiva als efectes del que preveu l’article 29.4 de la
LCSP.
6.) ASPECTES ECONÒMICS DEL CONTRACTE:
a) Pressupost base de licitació:
El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es
compromet l’Ajuntament, és el de 203.861,88 € (168.935,44 € import per la durada del
contracte de dos anys, més 34.926,44 € d’IVA).
El desglossament del Lot 1, servei de suport logístic és el següent:
LOT 1. SERVEI DE SUPORT LOGÍSTIC

Base
imposable

35.051,72 €

IVA 21%

7.360,86 €

42.412,58 €

TOTAL

€/h

A. SERVEI DE PERSONAL DE
MUNTATGE

QUANT.

6 treballadors/es x 27 dies x 8 hores

1.296 €

Reforç manteniment diürn laborables

PREU

TOTAL

orientatiu

26.049,60€

26.049,60€

20,10

103

2.070,30€

2.070,30€

20,10

Reforç manteniment nocturn

98

2.519,58€

2.519,58€

25,71

Reforç manteniment diürn festiu

36

795,24€

795,24€

22,09

54

1.085,40€

1.085,40€

20,10

957,20€

957,20€

Bossa d'hores per un treballador feines
prèvies

Roba per als treballadors
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Base
imposable

33.477,32€

IVA 21%

7.030,24€

40.507,56€

TOTAL

B. VEHICLE DE TRANSPORT DE GRAN
CAPACITAT AMB CONDUCTOR

QUANT.

PREU

32,00 49,20 €

hores servei

TOTAL

1.574,40 €

Base
imposable
IVA 21%
TOTAL

1.574,40 €
330,62 €
1.905,02 €

El desglossament del Lot 2, Servei de lloguer d’infraestructures és el següent:
LOT 2. SERVEI DE LLOGUER
D'INFRAESTRUCTURES

Base imposable

10.916,00 €
2.292,36 €

IVA 21%

13.208,36 €

TOTAL

A. CARPA I TARIMA

QUANT.

PREU

SUBTOTAL

450 m2 Carpa de 30x15x3 m

1,00

4.000,00 €

4.000,00 €

1,00

925,00 €

925,00 €

1,00

335,00 €

335,00 €

1,00

156,00 €

156,00 €

225 m2 Tarima

1 Col·locació de teles laterals

1 Col·locació de llum ambiental
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Base imposable

5.416,00 €

IVA 21%

1.137,36 €

TOTAL

6.553,36 €

B. SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
QUANT.

PREU

SUBTOTAL

Sistema de climatització per a carpa de 15x15 m
1,00 4.000,00 €

4.000,00 €

Base
imposable

4.000,00 €

840,00€

IVA 21%
TOTAL

4.840,00 €

C. CÀMERA FRIGORÍFICA
QUANT.

PREU

TOTAL

Càmera frigorífica segons característiques
plec

1.500,00 €

1,00

Base imposable

1.500,00 €
1.500,00 €
315,00 €

IVA 21%

1.815,00 €

TOTAL

El desglossament del Lot 3, Muntatges florals i flors tallades:
LOT 3. MUNTATGES FLORALS I FLORS TALLADES
Base imposable

23.500,00€

IVA (10 i 21%)

4.660,00 €
28.160,00 €

TOTAL

Muntatges florals i roses tallades

QUANT.

PREU

TOTAL

Façanes amb roses

1,00

13.000,00 €

13.000,00 €

Llac i jardí Palau Falguera

1,00

3.000,00 €

3.000,00 €

Interior Palau Falguera

1,00

5.000,00 €

5.000,00 €

Roses tallades i verd floral

1,00

2.500,00 €

2.500,00 €
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23.500,00 €

Base imposable
IVA 21%

4.410,00 €

IVA 10%

250,00 €
28.160,00 €

TOTAL

El desglossament del Lot 4, Disseny i coordinació de l’ENR :
LOT 4. DISSENY I COORDINACIÓ DE L'ENR

Base
imposable

15.000,00€

IVA 21%

3.150,00€
18.150,00€

TOTAL

Disseny i coordinació de l’ENR

QUANT.

PREU

TOTAL

L’elaboració del projecte de l’Exposició
Nacional de Roses

1

1.000

1.000,00€

1

2.500

2.500,00€

1

4.000

4.000,00€

1

2.000

2.000,00€

1

5.000

5.000,00€

1

500

Direcció tècnica del projecte

Coordinació tècnica operativa

Suport administratiu
Disseny i construcció d'escenografia per a
l'ENR
Redacció de memòria de l'ENR

500,00€

Base
imposable

15.000,00€

IVA 21%

3.150,00€

TOTAL

18.150,00€

Pressupost base de licitació, quadre resum per lots:

Número

Prestacions

Pressupost base licitació de cada

de lot

lot per any
Base imposable:
IVA 21%:

1

35.051,72€
7.360,86€

Servei de suport logístic
TOTAL:
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42,412,58€

Base imposable:
Lloguer d’infraestructures

2

IVA 21%:
TOTAL:

Base imposable 21%:
3

Serveis de muntatges florals i

IVA 21%:

10.916,00€
2.292,36€
13.208,36€

21.000,00€
4.410,00€

subministrament de roses tallades
Base imposable 10%

2.500,00€

IVA 10% (rosa i verd floral) 250,00€
Base imposable total
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Servei de disseny i coordinació de l’ENR

23.500,00€

TOTAL:

28.160,00€

Base imposable:

15.000,00€

IVA 21%:

3.150,00€

TOTAL:

18.150,00€

Preu base:

84.467,72€

IVA:

17.463,22€

TOTAL un any
TOTAL:

Durada contracte 2 anys

Base:
IVA:
PBL:

Pressupost base de licitació 2 anys

101.930,94€

168.935,44 €
34.926,44 €
203.861,88 €

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra
màxima per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el
tipus de la licitació.
El pressupost del contracte haurà de ser presentat en euros pels licitadors.
En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació IVA exclòs resultaran
excloses del procediment.
b) Determinació del Preu
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El sistema de determinació del preu és a preu alçat de conformitat amb l’article 309 de
la de la LCSP.
El sistema de determinació del pressupost base de licitació ha consistit en prendre
com a referència l’estimació del temps en hores de jornada amb una estimació dels
costos dels diferents serveis així com del subministrament de roses. Les partides que
s’han estimat que cobreixen els costos directes i indirectes dels serveis i
subministraments demanats, pels dos anys de durada del contracte.
c) Valor estimat del contracte
Considerant el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans
esmentades, així com les seves possibles modificacions i pròrrogues, el valor estimat
del contracte sense incloure l'Impost sobre el Valor Afegit, als efectes de determinar el
procediment d’adjudicació i la publicitat és el següent:
El valor estimat del contracte serà de 337.870,88 € (import total de la durada del
contracte inicial de 2 anys sense IVA + dues pròrrogues d’un any, IVA exclòs).
Lot 1 Servei de suport logístic

Any d’execució

Valor

2022

35.051,72 €

2023

35.051,72 €

2024 pròrroga 1

35.051,72 €

2025 pròrroga 2

35.051,72 €
140.206,88 €

Valor estimat lot 1
Lot 2. Lloguer d’infraestructures
Any d’execució

Valor

2022

10.916,00 €

2023

10.916,00 €

2024 pròrroga 1

10.916,00 €

2025 pròrroga 2

10.916,00 €
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43.664,00 €

Valor estimat lot 2

Lot 3. Serveis de muntatges florals i subministrament de roses tallades
Any d’execució

Valor

2022

23.500,00 €

2023

23.500,00 €

2024 pròrroga 1

23.500,00 €

2025 pròrroga 2

23.500,00 €

Valor estimat lot 3

94.000,00 €

Lot 4. Servei de disseny i coordinació de l’ENR
Any d’execució

Valor

2022

15.000,00 €

2023

15.000,00 €

2024 pròrroga 1

15.000,00 €

2025 pròrroga 2

15.000,00 €

Valor estimat lot 4

60.000,00 €

Valors estimats totals:
LOT

Valor estimat

Lot 1

140.206,88€

Lot 2

43.664,00€

Lot 3

94.000,00€

Lot 4

60.000,00€

VALOR ESTIMAT TOTAL DEL CONTRACTE

337.870,88 €

d) Règim econòmic del contracte
Comporta una despesa o un ingrés per l’Ajuntament? ingrés []

despesa []

e) Font de finançament:
- El finançament està condicionat a atorgament de subvenció? Si[]

NO[]

- El finançament està Condicionat a modificació de crèdit o aplicació de romanent de
tresoreria? NO
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f) Imputació al pressupost municipal:
Les despeses derivades d'aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a les
següents partides de l’exercici pressupostari corresponent:
Any 2022

Lots

Partides
23400 3330022300

Lot 1

23400 3330022706

23400 3330020500

Lot 2
Lot 3

23400 3330022706

TRANSPORTS.-CIUTA T DE LES
ROSES
ESTUDIS I TREB.TECNICSCIUTAT DE LES ROSES
MOBILIARI I ESTRIS.-CIUTA T DE
LES ROSES
ESTUDIS I TREB.TECNICSCIUTAT DE LES ROSES

Import total

(IVA inclòs)

(IVA inclòs)

2.000,00 €

40.412,58 €

1.208,36 €

FESTES- CIUTAT DE LES ROSES

28.160,00 €

23400 3330022609

FESTES- CIUTAT DE LES ROSES

4.713,36 €

23400 3330022699

CIUTAT DE LES ROSES

42.412,58 €

12.000,00 €

23400 3330022609

ALTRES DESPESES DIVERSESLot 4

Import

13.436,64 €
TOTAL:

13.208,36 €
28.160,00 €

18.150,00 €
101.930,94 €

Any 2023

Lots

Partides
23400 3330022300

TRANSPORTS.-CIUTA T DE LES
ROSES

Lot 1

23400 3330022706

23400 3330020500

23400 3330022706
Lot 2
Lot 3

Lot 4

ESTUDIS I TREB.TECNICSCIUTAT DE LES ROSES
MOBILIARI I ESTRIS.-CIUTA T DE
LES ROSES
ESTUDIS I TREB.TECNICSCIUTAT DE LES ROSES

Import

Import total

(IVA inclòs)

(IVA inclòs)

2.000,00 €

40.412,58 €

12.000,00 €

1.208,36 €

23400 3330022609

FESTES- CIUTAT DE LES ROSES

28.160,00 €

23400 3330022609

FESTES- CIUTAT DE LES ROSES

4.713,36 €

23400 3330022699

ALTRES DESPESES DIVERSESCIUTAT DE LES ROSES

13.436,64 €
TOTAL:
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42.412,58 €

13.208,36 €
28.160,00 €

18.150,00 €
101.930,94 €

Any 2024

Lots

Partides
23400 3330022300

Lot 1

23400 3330022706

23400 3330020500

Lot 2
Lot 3

23400 3330022706

TRANSPORTS.-CIUTA T DE LES
ROSES
ESTUDIS I TREB.TECNICSCIUTAT DE LES ROSES
MOBILIARI I ESTRIS.-CIUTA T DE
LES ROSES
ESTUDIS I TREB.TECNICSCIUTAT DE LES ROSES

Import total

(IVA inclòs)

(IVA inclòs)

2.000,00 €

40.412,58 €

1.208,36 €

FESTES- CIUTAT DE LES ROSES

28.160,00 €

23400 3330022609

FESTES- CIUTAT DE LES ROSES

4.713,36 €

23400 3330022699

CIUTAT DE LES ROSES

42.412,58 €

12.000,00 €

23400 3330022609

ALTRES DESPESES DIVERSESLot 4

Import

13.436,64 €
TOTAL:

13.208,36 €
28.160,00 €

18.150,00 €
101.930,94 €

Any 2025

Lots

Partides
23400 3330022300

23400 3330022706
Lot 1

TRANSPORTS.-CIUTA T DE LES
ROSES
ESTUDIS I TREB.TECNICSCIUTAT DE LES ROSES
MOBILIARI I ESTRIS.-CIUTA T DE

23400 3330020500

LES ROSES
ESTUDIS I TREB.TECNICS-

Lot 2
Lot 3

Lot 4

23400 3330022706

CIUTAT DE LES ROSES

Import

Import total

(IVA inclòs)

(IVA inclòs)

2.000,00 €

40.412,58 €

12.000,00 €

1.208,36 €

23400 3330022609

FESTES- CIUTAT DE LES ROSES

28.160,00 €

23400 3330022609

FESTES- CIUTAT DE LES ROSES

4.713,36 €

23400 3330022699

ALTRES DESPESES DIVERSESCIUTAT DE LES ROSES

13.436,64 €
TOTAL:
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42.412,58 €

13.208,36 €
28.160,00 €

18.150,00 €
101.930,94 €

g) Forma de pagament del contracte (art. 198 LCSP)
El preu del contracte s’ha d’abonar en funció de la prestació realment realitzada (article
102 LCSP).
En els Lots 1, 2 i 3 l’empresa o empreses adjudicatàries facturaran un cop finalitzada
completament la prestació del servei.
En el Lot 4 es facturarà a mesura que es desenvolupin les tasques que el composen,
previ informe del percentatge del contracte realitzat i aprovació d’aquest percentatge
de compliment per part de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat segons la següent
distribució:


Elaboració i presentació del projecte de l’Exposició Nacional de Roses: 20%



Disseny i producció de l’escenografia 20%



Celebració de l’ENR: 50%



Presentació de memòria anual: 10%

7.) CLASIFICACIÓ i SOLVÈNCIA
Exigeix classificació? Si[]
Es potestativa? Si[]

NO[]
NO[]

SOLVÈNCIA


Solvència econòmica i financera:

El licitador haurà d’acreditar la seva solvència i financera de conformitat amb l’article
87 de la LCSP, en què es proposa el mitjà d’acreditació següent:
a) Els licitadors que es presentin han d’acreditar un volum anual de negocis mínim
d’una vegada i mitja (1,5) l’import de l’anualitat mitjana del lot al que es
presentin.
Així la solvència econòmica requerida, en funció dels lots és la següent:
SOLVÈNCIA
Núm. lot

Prestació

1

Servei de suport logístic

52.577,58€

2

Lloguer d’infraestructures

16.374,00€
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ECONÒMICA

Serveis de muntatges florals i
3

subministrament de roses

35.250,00€

tallades
Servei de disseny i coordinació
4

de l’ENR

22.500,00€

L'acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà dels comptes anuals i
declaració de l’empresari en què indiqui el volum de negocis global de l’empresa.
b) Disposició d'una assegurança de responsabilitat civil per a riscos professionals
vigent fins a la fi del termini de presentació d'ofertes, per un import no inferior al
valor estimat del lot al que es presentin, així com aportar el compromís de la
seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura
durant tota l'execució del contracte.
Aquest requisit s'entendrà complert pel licitador o candidat que inclogui en la seva
oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de
l'assegurança exigit, compromís que haurà de fer-se efectiu dins el termini de deu
dies hàbils a què es refereix l’article 150 de la LCSP.
L'acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà de certificat expedit per
l'assegurador, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de
venciment de l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de
subscripció, pròrroga o renovació de l'assegurança, en els casos en què sigui
procedent.


Solvència tècnica:

De conformitat amb els articles 90.1.a) de la LCSP, el licitador haurà d’acreditar la
seva solvència tècnica i professional pel mitjà d’acreditació següent:
Un setanta per cent (70%) d’experiència en serveis de mateixa o similar naturalesa
que els que constitueixen l’objecte del contracte, en la que s’indiqui l’import, la data i el
destinatari del servei.
Per considerar que la prestació és de la mateixa naturalesa o similar, es pot tenir en
compte el tres primers dígits del codi CPV.
L’import haurà de ser igual o superior al 70% de la anualitat mitjana d’aquest contracte
en el sentit següent:
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SOLVÈNCIA
Núm. lot

Prestació

ECONÒMICA

1

Servei de suport logístic

24.536,20€

2

Lloguer d’infraestructures

7.641,20€

Serveis de muntatges
3

florals i subministrament

14.700,00€

de roses tallades
Servei de disseny i
coordinació de l’ENR

4

10.500,00€

L’acreditació d’aquest requisit s’efectuarà per mitjà de certificat expedit per l’òrgan
competent en el qual es farà constar l’objecte del treball i la satisfacció del mateix a
consideració de l'Administració que ho expedeixi o, a falta d'aquest certificat,
mitjançant una declaració de l'empresari. En aquest supòsit i en el cas de resultar
adjudicatari, hauran de presentar-se les certificacions acreditatives abans de la
subscripció del contracte.
8.) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ:
Criteris objectius: si []

no []

Criteris subjectius: si []

no []

Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el
seu cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en
relació qualitat preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit
s’indica i justifica:
8.1-LOT 1 – SERVEI DE SUPORT LOGÍSTIC
Criteris lot 1
8.1.A.

CRITERIS

100 punts
AVALUABLES

DE

FORMA

90 PUNTS

OBJECTIVA
8.1.A.1 Proposta econòmica

60 punts

8.1.A.2.Experiència professional

24 punts

8.1.A.3. Reducció bretxa de gènere

6 punts
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8.1.B CRITERIS AVALUABLES AMB JUDICI DE VALOR
8.1.B.1 Proposta organitzativa i de muntatge
8.1.A.CRITERIS AVALUABLES DE FORMA OBJECTIVA

10 PUNTS
10 punts
84 punts

8.1.A.1 Proposta econòmica............................................................................60 punts
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que
no superi el pressupost net de licitació (és a dir, el pressupost màxim de licitació, IVA
exclòs) i a la resta de empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà
aplicant la següent fórmula:
P = 60 x Ofm / Of
P = puntuació obtinguda per l’oferta que es valora
Ofm = preu de l’oferta més econòmica
Of = preu de l’oferta que es valora
60 x Preu de l'oferta més econòmica
Puntuació de cada oferta = --------------------------------------------------Preu de l'oferta que es valora
En el cas que el licitador no ofereixi baixa respecte del preu de licitació, se li atorgaran
0 punts.
8.1.A.2. Experiència professional de l'equip tècnic en projectes similars als de
l'objecte del contracte.....................................................................................24 punts
Es valorarà l’experiència de les persones adscrites al servei de muntatge de
l’exposició, segons els noms recollits a la fitxa de l’annex A (el licitador haurà d’omplir
una fitxa per cada persona adscrita a aquest servei sobre la que es proposi la seva
valoració). El número de projectes a puntuar s’obtindrà de la suma dels projectes
recollits al total de fitxes dels treballadors adscrits aquest servei. En el cas que
diversos treballadors tinguin experiència en el mateix o mateixos projectes, es
comptabilitzaran els punts per cada treballador.
Exemple:
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-

Fitxa treballador A. Experiència en 2 projectes de característiques anàlogues: 6
punts

-

Fitxa treballador B. Experiència en 1 projecte de característiques anàlogues (*):
3 punts
(*) encara que el projecte sigui el mateix que un dels anteriors

-

Total: 9 punts.

Tasca

Núm.

Màxim Puntuació

projectes
Muntatge

d’un

d’Exposició

projecte 8

floral

x Puntuació

projecte

màxima

3

24

d’una

durada i característiques
anàlogues
Nacional

a

l’Exposició

de Roses

de

Sant Feliu de Llobregat
La presentació de la oferta en el moment de la licitació s’haurà de complementar amb
una declaració responsable de l’adjudicatari del lot indicant que aquest/es
treballadors/es estaran assignats/des als serveis per als quals acrediten l’experiència
valorada. Posteriorment, un cop iniciat el desenvolupament dels serveis, l’Ajuntament
de Sant Feliu comprovarà el compliment d’aquest compromís.
8.1.A.3 Reducció de la bretxa de gènere.........................................................6 punts
Element

a %

valorar

i %

i %

i %

i %

i Punt

puntuació puntuació puntuació puntuació puntuació uaci
ó
màxi
ma

% d’hores de 1-5% - 1 6-10% - 2 11-20% - 21-30% - Més
muntatge

punt

punts

3 punts

desenvolupat

4 punts

del 6

30% - 6 punts
punts

per dones
La presentació de la oferta en el moment de la licitació s’haurà de complementar amb
una declaració responsable de l’adjudicatari del lot identificant les treballadores que
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s’assignaran als serveis objecte del contracte. Posteriorment, un cop iniciat el
desenvolupament dels serveis, l’Ajuntament de Sant Feliu comprovarà el compliment
d’aquest compromís.
8.1.B. CRITERIS AVALUABLES AMB JUDICI DE VALOR

10 PUNTS

8.1.B.1 Proposta organitzativa i de muntatge ....................................fins a 10 punts
L’oferta s’acompanyarà d’una memòria tècnica (segons apartat 2.1.3 del Plec de
Prescripcions Tècniques, PPT) amb una extensió màxima de 2.000 paraules de la que
es valoraran el següents aspectes. En funció del grau de detall i qualitat de la
memòria, la puntuació augmentarà segons la següent escala:
Organització del servei de suport logístic:
-

Descripció general de l’equip tècnic que s’encarregarà del servei, les tasques
de cada persona o grup de persones i el sistema d’organització: fins a 2,5
punts

-

Descripció pormenoritzada de l’equip tècnic que s’encarregarà del servei, les
tasques de cada persona o grup de persones i el sistema d’organització: fins a
5 punts

-

Descripció pormenoritzada de l’equip tècnic que s’encarregarà del servei, les
tasques de cada persona o grup de persones, el sistema d’organització, els
mecanismes de coordinació interns i les alternatives en cas d’imprevistos
(retard en el muntatge per mal temps, manca de materials, avaries, baixes,
etc.) : fins a 7,5 punts

-

Descripció pormenoritzada de l’equip tècnic que s’encarregarà del s ervei, les
tasques de cada persona o grup de persones, el sistema d’organització, els
mecanismes de coordinació interns, les alternatives en cas d’imprevistos
(retard en el muntatge per mal temps, manca de materials, avaries, baixes,
etc.), i el cronograma de muntatge i desmuntatge, inclosos els principals
moviments de material amb camió-grua i la seva justificació de cara a
minimitzar-los: fins a 10 punts

8.2.LOT 2 – LLOGUER D’INFRAESTRUCTURES
Criteris lot 2.
8.2.A.

CRITERIS

AVALUABLES

DE

OBJECTIVA
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FORMA

100 PUNTS

8.2.A.1 Proposta econòmica

100 punts

8.2.A.1 Proposta econòmica..........................................................................100 punts
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que
no superi el pressupost net de licitació (és a dir, el pressupost màxim de licitació, IVA
exclòs) i a la resta de empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà
aplicant la següent fórmula:
P = 100 x Ofm / Of
P = puntuació obtinguda per l’oferta que es valora
Ofm = preu de l’oferta més econòmica
Of = preu de l’oferta que es valora
100 x Preu de l'oferta més econòmica
Puntuació de cada oferta = --------------------------------------------------Preu de l'oferta que es valora
En el cas que el licitador no ofereixi baixa respecte del preu de licitació, se li atorgaran
0 punts.
8.3.LOT 3 – SERVEIS DE MUNTATGES FLORALS I SUBMINISTRAMENTS DE
ROSES TALLADES
Criteris lot 3
8.3.A.

CRITERIS

AVALUABLES

DE

FORMA

90 PUNTS

OBJECTIVA
8.3.A.1 Proposta econòmica

60 punts

8.3.A.2.Experiència professional

18 punts

8.3.A.3. Reducció bretxa de gènere

6 punts

8.3.A.4. Millora. Aportació addicional del nombre de roses

3 punts

tallades
8.3.A.5. Subministrament caixes de cartró biodegradables
8.3.B CRITERIS AVALUABLES AMB JUDICI DE VALOR
8.3.B.1 Proposta organitzativa i de muntatge
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3 punts
10 PUNTS
10 punts

8.3.A.CRITERIS AVALUABLES DE FORMA OBJECTIVA

60 punts

8.3.A.1 Proposta econòmica............................................................................60 punts
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més que no
superi el pressupost net de licitació (és a dir, el pressupost màxim de licitació, IVA
exclòs) i a la resta de empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà
aplicant la següent fórmula:
P = 60 x Ofm / Of
P = puntuació obtinguda per l’oferta que es valora
Ofm = preu de l’oferta més econòmica
Of = preu de l’oferta que es valora
60 x Preu de l'oferta més econòmica
Puntuació de cada oferta = --------------------------------------------------Preu de l'oferta que es valora
En el cas que el licitador no ofereixi baixa respecte del preu de licitació, se li atorgaran
0 punts.
8.3.A.2 Experiència professional de l'equip tècnic en projectes similars als de
l'objecte del contracte......................................................................................18 punts
Es valorarà l’experiència de les persones adscrites al servei de muntatges florals,
segons els noms recollits a la fitxa de l’annex B (el licitador haurà d’omplir una fitxa per
cada persona adscrita a aquest servei sobre la que es proposi la seva valoració). El
número de projectes a puntuar s’obtindrà de la suma dels projectes recollits al total de
fitxes. En el cas que diversos treballadors tinguin experiència en el mateix o mateixos
projectes, es comptabilitzaran els punts per cada treballador.
Exemple:
-

Fitxa treballador A. Experiència en 2 muntatges florals de característiques
anàlogues: 6 punts

-

Fitxa treballador B. Experiència en 1 muntatge floral de característiques
anàlogues (*): 3 punts
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(*) encara que el muntatge floral sigui el mateix que un dels anteriors.
-

Total: 9 punts.

Tasca

Núm. Màxim Puntuació x Puntuació

Muntatges florals de característiques

projectes

projecte

màxima

6

3

18

anàlogues als de l’Exposició Nacional
de Roses de Sant Feliu de Llobregat
La presentació de les fitxes en el moment de la licitació s’haurà de complementar amb
una declaració responsable de l’adjudicatari del lot indicant que aquest/es
treballadors/es estaran assignats/des als serveis per als quals acrediten l’experiència
valorada. Posteriorment, un cop iniciat el desenvolupament dels serveis, l’Ajuntament
de Sant Feliu comprovarà el compliment d’aquest compromís.
8.3.A.3 Reducció de la bretxa de gènere.........................................................6 punts
Element

a %

valorar

i %

i %

i %

i %

i Punt

puntuació puntuació puntuació puntuació puntuació uació
màxi
ma

%

del 1-5% - 1 6-10% - 2 11-20% -

muntatges

punt

punts

3 punts

21-30% -

Més

4 punts

30% - 6 punts

desenvolupats

del 6

punts

per dones
La presentació de les ofertes en el moment de la licitació s’haurà de complementar
amb una declaració responsable de l’adjudicatari del lot indicant que aquestes
treballadores

estaran assignades als serveis objecte del present contracte.

Posteriorment, un cop iniciat el desenvolupament dels serveis, l’Ajuntament de Sant
Feliu comprovarà el compliment d’aquest compromís.
8.3.A.4

Millora.

Aportació

addicional

del

nombre

de

roses

tallades................................................................................................................3 punts
Pel subministrament de cada 100 roses tallades addicionals per sobre del nombre
establert al plec, s’adjudicarà un punt extra fins a un màxim de 3 punts.
8.3.A.5

Criteri

mediambiental:

Subministrament

caixes

de

cartró

biodegradables...................................................................................................3 punts
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Pel subministrament de les flors en caixes de cartró biodegradables, 3 punts. Caldrà
presentar compromís a l’efecte.
8.3.B.CRITERIS AVALUABLES AMB JUDICI DE VALOR
8.3.B.1

Proposta

de

disseny

i

10 PUNTS
organització

dels

muntatges...............................................................................................fins a 10 punts
Proposta organitzativa i de muntatge

Puntuació
màxima

Proposta de disseny

5

Organització dels muntatges

5

L’oferta s’acompanyarà d’una memòria tècnica (segons apartat 2.3.5 del Plec de
Prescripcions Tècniques, PPT) amb una extensió màxima de 4.000 paraules de la que
es valoraran el següents aspectes. En funció del grau de detall i qualitat de la
memòria, la puntuació augmentarà segons la següent escala:
Proposta de disseny:
-

Esbós general conjunt dels dissenys amb descripcions genèriques: fins a 1,5
punt

-

Esbós pormenoritzat de cada muntatge amb descripció genèrica de materials,
formes, mides i tècniques: fins a 3 punts

-

Esbós pormenoritzat de cada muntatge amb descripció detallada de materials,
formes i tècniques, acompanyat de dibuixos, plànols o infografies: fins a 5
punts

Organització dels muntatges florals:
-

Descripció general de l’equip tècnic que s’encarregarà dels muntatges, les
tasques de cada persona o grup de persones i el sistema d’organització: fins a
1,5 punts

-

Descripció pormenoritzada dels membres de l’equip encarregat dels muntatges,
les tasques de cada persona o grup de persones i el sistema d’organització:
fins a 3 punts

-

Descripció pormenoritzada dels membres de l’equip encarregat dels muntatges,
les tasques de cada persona o grup de persones i el sistema d’organització,
acompanyada d’un calendari de treball: fins a 5 punts
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8.4.LOT 4. DISSENY I COORDINACIÓ DE L’ENR
8.4.Criteris lot 4
8.4.A.

CRITERIS

AVALUABLES

DE

FORMA

70 PUNTS

OBJECTIVA
8.4.A.1 Proposta econòmica

50 punts

8.4.A.2.Experiència professional

20 punts

8.4.B CRITERIS AVALUABLES AMB JUDICI DE VALOR
8.4.B.1 Proposta organitzativa i de muntatge
8.4.A.CRITERIS AVALUABLES DE FORMA OBJECTIVA

30 PUNTS
30 punts
50 punts

8.4.A.1 Proposta econòmica............................................................................50 punts
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més que no
superi el pressupost net de licitació (és a dir, el pressupost màxim de licitació, IVA
exclòs) i a la resta de empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà
aplicant la següent fórmula:
P = 50 x Ofm / Of
P = puntuació obtinguda per l’oferta que es valora
Ofm = preu de l’oferta més econòmica
Of = preu de l’oferta que es valora

50 x Preu de l'oferta més econòmica
Puntuació de cada oferta = --------------------------------------------------Preu de l'oferta que es valora
En el cas que el licitador no ofereixi baixa respecte del preu de licitació, se li atorgaran
0 punts.
8.4.A.2 Experiència professional de l'equip tècnic en projectes similars als de
l'objecte del contracte.....................................................................................20 punts
Es valorarà l’experiència de les persones adscrites al servei de disseny i coordinació
de l’exposició, segons els noms recollits a la fitxa de l’annex C (el licitador haurà
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d’omplir una fitxa per cada persona adscrita a aquest servei sobre la que es proposi la
seva valoració). El número de projectes a puntuar s’obtindrà de la suma dels projectes
recollits al total de fitxes. En el cas que diversos treballadors tinguin experiència en el
mateix o mateixos projectes, es comptabilitzaran els punts per cada treballador.
Exemple:
-

Fitxa treballador A. Experiència en disseny de 2 projectes de característiques
anàlogues: 4 punts

-

Fitxa treballador B. Experiència en disseny d’1 projecte de característiques
anàlogues (*): 2 punts
(*) encara que el projecte sigui el mateix que un dels anteriors

-

Total: 6 punts.

Tasca

Núm.

Disseny d’un projecte d’Exposició floral
d’una

durada

i

Màxim Puntuació Puntuació

projectes

x projecte màxima

3

2

6

3

2

6

3

2

6

3

0,66

2

característiques

anàlogues a l’Exposició Nacional de
Roses de Sant Feliu de Llobregat
Coordinació tècnica i operativa d’un
projecte d’Exposició floral d’una durada i
característiques anàlogues a l’Exposició
Nacional de Roses de Sant Feliu de
Llobregat
Disseny i producció d’escenografia per a
un projecte d’Exposició floral d’una
durada i característiques anàlogues a
l’Exposició Nacional de Roses de Sant
Feliu de Llobregat
Redacció d’una memòria detallada de
l’Exposició Nacional de Roses.
La presentació de les fitxes en el moment de la licitació s’haurà de complementar amb
una declaració responsable de l’adjudicatari del lot indicant que aquest/es
treballadors/es estaran assignats/des als serveis per als quals acrediten l’experiència
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valorada. Posteriorment, un cop iniciat el desenvolupament dels serveis, l’Ajuntament
de Sant Feliu comprovarà el compliment d’aquest compromís.
8.4.B.CRITERIS AVALUABLES AMB JUDICI DE VALOR
8.4.B.1

Grau

de

qualitat,

detall

i

solvència

tècnica

fins a 30 PUNTS
de

la memòria

tècnica.....................................................................................................fins a 30 punts
Concepte

Puntuació
màxima

Planning de treball

6

Contingut i temàtica de la proposta per l’ENR

6

Capacitat d’incidència en l’àmbit supralocal

6

Disseny i producció de l’escenografia

6

Pla de comunicació de l’ENR i recull d’indicadors

6

L’oferta s’acompanyarà d’una memòria tècnica (segons apartat 2.4.3 del Plec de
Prescripcions Tècniques, PPT) amb una extensió màxima de 4.000 paraules de la que
es valoraran el següents aspectes. En funció del grau de detall i qualitat de la
memòria, la puntuació augmentarà segons la següent escala:
Planning de treball
-

Descripció general de les tasques a desenvolupar: fins a 2 punts

-

Relació pormenoritzada de tasques calendaritzades: fins a 4 punts

-

Relació pormenoritzada de tasques calendaritzades acompanyada del
responsable i indicadors d’assoliment: fins a 6 punts

Contingut i temàtica de la proposta per l’ENR:
-

Descripció general de la temàtica proposada per a l’ENR i els principals
elements que en formaran part: fins a 2 punts

-

Descripció pormenoritzada i justificada de la temàtica proposada per a l’ENR i
els principals elements que formen parts: fins a 4 punts

-

Descripció pormenoritzada i justificada de la temàtica proposada per a l’ENR i
els principals elements que formen part acompanyada de dibuixos, plànols o
infografies: fins a 6 punts

Capacitat d’incidència en l’àmbit supralocal:
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-

Descripció general de les accions a emprendre per donar a conèixer l’ENR més
enllà de l’àmbit local: fins a 2 punts

-

Descripció pormenoritzada i justificada de les accions a emprendre per donar a
conèixer l’ENR més enllà de l’àmbit local: fins a 4 punts

-

Descripció pormenoritzada i justificada de les accions a emprendre per donar a
conèixer l’ENR més enllà de l’àmbit local, acompanyada de documentació
emesa per tercers (certificats, cartes de compromís, quotes de federacions
d’àmbit supralocal, o similars) que demostrin la capacitat d’incidència en el
sector roserístic de caràcter nacional o internacional: fins a 6 punts

Disseny i producció de l’escenografia:
-

Esbós general conjunt de l’escenografia: fins a 2 punts

-

Esbós pormenoritzat de cada element de l’escenografia amb descripcions
genèriques de materials, dimensions, i tècniques a emprar per a la seva
producció: fins a 4punts

-

Esbós pormenoritzat de cada element de l’escenografia amb descripcions
detallades de materials, formes, mides i tècniques emprar per a la seva
producció, acompanyat de dibuixos, plànols o infografies: fins a 6 punts

Pla de comunicació de l’ENR i recull d’indicadors per a la Memòria anual:
-

Descripció general de les accions de comunicació i els principals indicadors
que es recolliran a la memòria de cada edició de l’ENR : fins a 2 punts

-

Relació pormenoritzada i calendaritzada de les accions de comunicació i els
principals indicadors que es recolliran a la memòria de cada edició de l’ENR,
amb indicació de percentatges d’assoliment dels objectius previstos: fins a 4
punts

-

Relació pormenoritzada i calendaritzada de les accions de comunicació,
proposta definida dels materials de comunicació a emprar, relació dels
principals indicadors que es recolliran a la memòria de cada edició de l’ENR,
amb indicació de percentatges d’assoliment dels objectius previstos i proposta
de sistema d’avaluació independent: fins a 6 punts

9.-) Paràmetres objectius per identificar OFERTES ANORMALMENT BAIXES (art.
149 LCSP).
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La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme
en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació:
En el cas dels lots 1,3 i 4:
a). Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si
compleix els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de
licitació.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació
diferents del preu sigui superior al 80% de la puntuació total.
b). Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que
compleixi el criteri següent:
- Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els
criteris d’adjudicació sigui superior en més d’un 20% a la puntuació total més
baixa.
c). Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la
que compleixi un dels dos criteris següents:
1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de
totes les puntuacions:
- Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana
aritmètica de totes les puntuacions.
2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes
les puntuacions
Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica
de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un
10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses.
En el cas del lot 2, atès que el criteri d’adjudicació preu és l’únic criteri rellevant per
determinar si les ofertes contenen valors anormals o desproporcionats, s’aplicaran els
paràmetres objectius previstos en l’article 85 del Real Decret 1098/2001, de 12
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
10.-) REVISIÓ DE PREUS:
SI []

NO []
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11.-) MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVIST AL PLEC
SI []

NO []

12.-)CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
SI []

NO []

a) Condicions d’execució. L’adjudicatari queda expressament obligat a:
-

Dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials
suficients per a la correcta execució del contracte i concretament, que serà
degudament contractat d'acord amb la normativa laboral vigent. Així mateix,
l’adjudicatària haurà de a complir amb totes les obligacions tributàries i amb la
seguretat social.

-

L’empresa contractista vetllarà perquè en l’execució del contracte tots els
productes que s’utilitzin provinguin d’empreses que compleixin amb les normes
internacionals aprovades per l’Organització Internacional del Treball, les quals,
fonamentalment, tenen per objecte promoure els drets laborals, fomentar
l’oportunitat de treball decent i millorar la protecció social.

-

L’empresa contractista, ha d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els
elements de discriminació sexista de l’ús del llenguatge i de la imatge.

-

L’empresa o empreses adjudicatàries estan obligades, en l’execució del contracte,
al compliment del principi d’igualtat d’oportunitat de les persones amb discapacitat,
evitant discriminacions, directes o indirectes, per raó de discapacitat.

b) Causes específiques de resolució
Serà causa específica de resolució del contracte l’incompliment de les condicions
especials d’execució previstes en aquest plec.
Serà causa específica de resolució del contracte l’incompliment de les obligacions
previstes en relació a la prevenció de riscos laborals del personal adscrit a l’execució
del contracte.
Serà causa específica de resolució del contracte l’ incompliment del deure d’afiliació i
alta en la Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte.
13-.) GARANTIES
Hi ha garantia provisional? No.
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Hi ha garantia definitiva? Sí, l’import de la garantia a constituir és del 5 per 100 del
preu ofert
14.-) TERMINI DE GARANTIA (art. 210 LCSP)

[ ] SÍ (en aquest cas indicar el termini)
[ x] NO (en aquest cas s'ha de justificar)
Una vegada finalitzat el contracte, s’aixecarà l’acta de recepció
15.-) .SUBROGACIÓ DE PERSONAL

No hi ha subrogació de personal
16.-) RÈGIM SANCIONADOR i PENALITATS
16.1. Penalitats previstes al plec
Els incompliments de les obligacions contractuals en què incorri l'adjudicatari durant
l'execució del contracte, podran ser sancionats per la Corporació, mitjançant la
imposició de penalitats o declarant la resolució del contracte.
Es consideraran faltes sancionables a efectes contractuals, totes les actuacions i
omissions del contractista que comportin un perjudici o una pèrdua en relació a les
exigències especificades en aquest plec.
Els incompliments de les obligacions contractuals en què incorri el contractista durant
la vigència del contracte, seran classificats de lleus, greus i molt greus.
a) Faltes molt greus:
-

La

prestació

manifestament defectuosa o irregular

del servei, amb

incompliment de les condicions establertes en els plecs.
-

La cessió, subcontractació o traspàs, total o parcial, del contracte o cessació de
la prestació del servei sense que hi concorrin les circumstàncies legals que la
legitimin.

-

La desobediència reiterada, més de tres vegades, a les ordres de l’Ajuntament,
relatives a l’execució del contracte.

-

La no utilització dels mitjans mecànics, tècnics i/o humans oferts.
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-

La realització de treballs defectuosos que provoquin danys molt greus al servei
causi a l’interès municipal un dany directe i d’importància.

-

La reiteració en la comissió de faltes greus més de tres vegades, en un
trimestre.

-

L’incompliment reiterat dels terminis totals o parcials d’execució del contracte
establerts en els plecs (sempre que no sigui falta greu).

-

L’incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb les
persones destinades a l’execució d’aquest contracte.

-

L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general
sobre prevenció de riscos laborals.

-

L’omissió del pagament de la pòlissa de l’assegurança de riscos professionals.

b) Faltes greus
-

Tractes incorrectes amb els ciutadans i personal de l’Ajuntament.

-

L’incompliment reiterat en la qualitat dels serveis tres o més vegades, en un
trimestre.

-

L’incompliment reiterat dels terminis totals o parcials per a la realització del
servei tres o més vegades, en un trimestre.

-

La reiteració en la comissió de faltes lleus, tres o més vegades, en un trimestre.

-

El reiterat incompliment en una correcta facturació.

-

El fet de no estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de
Seguretat Social.

-

L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades
de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals.

c) Faltes lleus
-

L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en
la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a
greus o molt greus.
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-

L’incompliment reiterat en la qualitat dels serveis (fins a 3 vegades en un
trimestre) que no es consideri com a falta greu.

-

L’incompliment reiterat dels terminis totals o parcials per a la realització del
servei fins a tres vegades, en un trimestre.

-

També tindran caràcter d’infraccions lleus totes les altres no previstes
anteriorment i que infringeixin d’alguna manera les condicions establertes en
els plecs de condicions, sempre que siguin en perjudici lleu del servei.

16.2) Penalitats a imposar
Les penalitats que podrà imposar l'Ajuntament a l'empresa adjudicatària seran les
següents:
-

Per incompliments molt greus una penalitat màxima d'un 6% dels pressupost
adjudicat (sense IVA).

-

Per incompliments greus, una penalitat màxima d'un 3% del pressupost adjudicat
(sense IVA).

Si alguna de les faltes o omissions esmentades en els apartats anteriors es reiteressin,
la sanció de cadascuna d'elles serà igual al valor inicial respectiu multiplicat pel
nombre de vegades que es reincideixi i com a màxim fins el 10% del preu del
contracte, atenent a l’establert a l’article 192 de la LCSP.
L'import de les penalitats imposades a l’adjudicatari, serà descomptat de la factura
corresponent.
Per la realització de 3 incompliments molt greus l'Ajuntament procedirà a la resolució
del contracte, confiscació de la fiança i indemnització dels danys i perjudicis.
17.-) SUBCONTRACTACIÓ (art. 215 de LCSP)

SI []

NO []

En els lots 1 es permet la subcontractació del vehicle de transport, en el lot 2 es
permet la subcontractació de la instal·lació de les carpes, climatització i càmera
frigorífica, i en el lot 3 es permet la subcontractació en el muntatge floral.
En canvi en el lot número 4 no es permet la subcontractació dels serveis de direcció,
gestió i consultoria, ja que d’acord amb l’article 215.2 a de l'LCSP, aquestes tasques
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s’estableixen com a crítiques i per tant no són susceptibles a la subcontractació per
considerar-se un element essencial dels serveis contractats.
18.-) CESSIÓ (art. 214 de LCSP)

El cessionari se subroga en tots els drets i les obligacions que corresponen al cedent.
SI []

NO []

19.-) CRITERI ESTABLERT EN CAS DE DESEMPAT (art. 147 de LCSP)
No es fa cap previsió al respecte i es procedirà segons l’establert a l’article 147.2 de la
LCSP.
20.-) RESPONSABLE DEL CONTRACTE:

El Cap del departament de Cultura
21.-) ADMISSIBILITAT DE VARIANTS (ART. 142 LCSP) 1:
[ ] NO
[ ] SÍ. (detallar requisits mínims, modalitats i característiques de les variants que
s'accepten:
(.......)
22.-) PROTECCIÓ DE DADES: TRACTAMENT (El contracte implica tractament de
dades personals):
[ ] SÍ. L’adjudicatari haurà de subscriure en el moment de formalitzar el contracte,
el document que es facilitarà corresponent al tractament de dades personals.
[ ] No
23.-) PRINCIPIS ÈTICS I BONES PRÀCTIQUES
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Els licitadors seran èticament responsables, obligant-se al compliment dels següents
principis i bones pràctiques:
1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar,
abstenir-se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta
i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes
pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la
relació contractual.
2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos
de contractació pública.
d) En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions
següents, amb el caràcter d’obligacions contractuals essencials:
a. Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles
situacions de conflicte d’interessos.
b. No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat
públic influeixi en l’adjudicació del contracte en interès propi.
c. No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o
materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el
seu entorn familiar o social, amb la voluntat d’incidir en un procediment
contractual.
d. No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis
d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
e. Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin
produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per
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exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats,
rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta
dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte
dels quals tingués coneixement.
f. No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte,
per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici
econòmic en interès propi.
g. Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte,
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a
aquestes finalitats.
h. Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris
en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens
perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els
pertoquin de forma directa per previsió legal.
i. Denunciar els licitadors, contractistes i/o subcontractistes que utilitzin
societats “offshore” per cometre il·lícits penals o eludir les seves
obligacions tributàries amb les administracions tributàries de l’Estat, de
Catalunya o dels municipis participants.
j. Denunciar als licitadors, contractistes i/o subcontractistes que tributin en
estats que utilitzin instruments tributaris considerats com a competència
fiscal lesiva per la OCDE.
k. Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin
comportar una infracció de les obligacions contingudes en aquesta
clàusula.
3. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per
part dels licitadors o contractistes s’ha de preveure com a causa -segons el seu
cas i d’acord amb la legislació de contractació pública- d’exclusió de la licitació o
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de resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències
previstes a la legislació vigent.

El Cap del Departament de cultura
[Firma]
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ANNEX A: MODEL D’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (LOT 1)
Fitxa valoració experiència professional de l'equip tècnic en projectes similars
als de l'objecte del contracte. (LOT 1)
Nom i cognoms persona adscrita al servei de
muntatge d’exposicions florals anàlogues
Nom exposició/projecte
Data o dates de realització (en cas de
diverses edicions, indicar-ho)
Perfil professional
Tasques desenvolupades (màx. 50 paraules)
* Aquest model s’ha de repetir tantes vegades com persones a valorar es presentin.
ANNEX B: MODEL D’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (LOT 3)
Fitxa valoració experiència professional de l'equip tècnic en projectes similars
als de l'objecte del contracte. (LOT 3)
Nom i cognoms persona adscrita al servei de
muntatges florals
Nom(s) muntatge/projecte anàleg
Data o dates de realització (en cas de
diverses edicions, indicar-ho)
Perfil professional
Tasques desenvolupades (màx. 50 paraules)
* Aquest model s’ha de repetir tantes vegades com persones a valorar es presentin.
ANNEX C: MODEL D’EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (LOT 4)
Fitxa valoració experiència professional de l'equip tècnic en projectes similars
als de l'objecte del contracte. (LOT 4)
Nom i cognoms persona adscrita al servei de
disseny i coordinació de l’ENR
Nom exposició/projecte anàleg
Data o dates de realització (en cas de
diverses edicions, indicar-ho)
Perfil professional
Tasques desenvolupades (màx. 50 paraules)
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* Aquest model s’ha de repetir tantes vegades com persones a valorar es presentin.
ANNEX D: MODEL D’OFERTA ECONÒMICA
Lot 1, servei de suport logístic
8.3.A.1 Proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model
següent:
El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de
l’empresa .........., NIF núm. .........., domiciliada a .........., CP .........., carrer .........., núm.
.........., adreça electrònica: .........., assabentat/da de les condicions exigides per a
optar a la contractació relativa al contracte de SERVEI DE SUPORT LOGÍSTIC I
LLOGUER D’INFRAESTRUCTURES I SUBMINISTRAMENT DE PLANTES PEL
PROGRAMA CIUTAT DE LES ROSES, respecte al Lot 1, servei de suport logístic,
es compromet a portar-la a terme amb subjecció als plecs de prescripcions tècniques
particulars i de clàusules administratives particulars, que accepta íntegrament, per la
quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs, per una durada de dos anys de
contracte
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.
PRESSUPOST TOTAL OFERTAT
Màxim

Oferta licitador

Preu IVA no inclòs

70.103,44 €

€

Preu IVA inclòs

84.825,16 €

€

8.1.A.2. Experiència professional de l'equip tècnic en projectes similars als de
l'objecte del contracte
Persones
adscrites al
servei de
muntatge de

Número de projectes en els que ha participat
amb experiència acreditada en annex A

l’exposició
Persona 1
Persona 2
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Persona 3
Persona 4
Persona 5
Persona 6
Persona 7
Persona 8
S’haurà d’adjunta l’Annex A per a cada persona.
També s’haurà de presentar una declaració responsable de l’adjudicatari indicant que
aquest/es treballadors/es estaran assignats/des als serveis per als quals acrediten
l’experiència valorada.
8.1.A.3 Reducció de la bretxa de gènere
% d’hores de muntatge desenvolupat per
dones

S’haurà de presentar una declaració responsable de l’adjudicatari
treballadores que s’assignaran als serveis.
(Signatura electrònica)
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indicant les

Lot 2, Servei de lloguer d’infraestructures
8.2.A.1 Proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model
següent:
El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de
l’empresa .........., NIF núm. .........., domiciliada a .........., CP .........., carrer .........., núm.
.........., adreça electrònica: .........., assabentat/da de les condicions exigides per a
optar a la contractació relativa al contracte de SERVEI DE SUPORT LOGÍSTIC I
LLOGUER D’INFRAESTRUCTURES I SUBMINISTRAMENT DE PLANTES PEL
PROGRAMA CIUTAT DE LES ROSES, respecte al Lot 2, servei de lloguer
d’infraestructures, es compromet a portar-la a terme amb subjecció als plecs de
prescripcions tècniques particulars i de clàusules administratives particulars, que
accepta íntegrament, per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs, per
una durada de dos anys de contracte
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.
PRESSUPOST TOTAL OFERTAT
Màxim

Oferta licitador

Preu IVA no inclòs

21.832,00 €

€

Preu IVA inclòs

26.416,72 €

€

Signatura electrònica
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Lot 3, Muntatge floral i flor tallada
8.3.A.1 Proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model
següent:
El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de
l’empresa .........., NIF núm. .........., domiciliada a .........., CP .........., carrer .........., núm.
.........., adreça electrònica: .........., assabentat/da de les condicions exigides per a
optar a la contractació relativa al contracte de SERVEI DE SUPORT LOGÍSTIC I
LLOGUER D’INFRAESTRUCTURES I SUBMINISTRAMENT DE PLANTES PEL
PROGRAMA CIUTAT DE LES ROSES, respecte al Lot 3, muntatge floral i flor
tallada, es compromet a portar-la a terme amb subjecció als plecs de prescripcions
tècniques particulars i de clàusules administratives particulars, que accepta
íntegrament, per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs, per una
durada de dos anys de contracte
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.
PRESSUPOST TOTAL OFERTAT: Muntatge floral
Muntatges florals

Màxim

Oferta licitador

Preu IVA no inclòs

42.000,00 €

€

Preu IVA inclòs (21%)

50.820,00 €

€

PRESSUPOST TOTAL OFERTAT: Flor tallada
Roses tallades
Preu IVA no inclòs
Preu IVA inclòs (10%)

Màxim

Oferta licitador

5.000,00 €

€

500,00 €

€

8.3.A.2. Experiència professional de l'equip tècnic en projectes similars als de
l'objecte del contracte
Persones
adscrites al

Número de projectes en els que ha participat

servei de

amb experiència acreditada en annex A

muntatge de
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l’exposició

Persona 1
Persona 2
Persona 3
Persona 4
Persona 5
Persona 6
Persona 7
Persona 8
S’haurà d’adjunta l’Annex B per a cada persona.
També s’haurà de presentar una declaració responsable de l’adjudicatari indicant que
aquest/es treballadors/es estaran assignats/des als serveis per als quals acrediten
l’experiència valorada.
8.1.A.3 Reducció de la bretxa de gènere
% d’hores de muntatge desenvolupat per
dones

S’haurà de presentar una declaració responsable de l’adjudicatari
treballadores que s’assignaran als serveis.
8.3.A.4 Millora. Aportació addicional del nombre de roses tallades
Nombre

Oferta de roses
addicionals
(marcar
una creu)

0 roses addicionals
100 roses addicionals
200 roses addicionals
300 roses addicionals
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amb

indicant les

8.3.A.5 Criteri mediambiental: Subministrament caixes de cartró biodegradables
Concepte

Si / No

Compromís de subministrament de les flors
en caixes de cartró biodegradables
Caldrà presentar compromís a l’efecte.
Signatura electrònica
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Lot 4. Disseny i coordinació de l’ENR
8.4.A.1 Proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al model
següent:
El Sr./La Sra. .......... amb NIF núm. .........., en nom propi / en representació de
l’empresa .........., NIF núm. .........., domiciliada a .........., CP .........., carrer .........., núm.
.........., adreça electrònica: .........., assabentat/da de les condicions exigides per a
optar a la contractació relativa al contracte de SERVEI DE SUPORT LOGÍSTIC I
LLOGUER D’INFRAESTRUCTURES I SUBMINISTRAMENT DE PLANTES PEL
PROGRAMA CIUTAT DE LES ROSES, respecte al Lot 4, disseny i coordinació de
l’ENR, es compromet a portar-la a terme amb subjecció als plecs de prescripcions
tècniques particulars i de clàusules administratives particulars, que accepta
íntegrament, per la quantitat de ……….……………….. euros, IVA exclòs, per una
durada de dos anys de contracte
L’import de l’IVA, al ... %., és de .......... €.
PRESSUPOST TOTAL OFERTAT
Màxim

Oferta licitador

Preu IVA no inclòs

30.000,00 €

€

Preu IVA inclòs

36.300,00 €

€

8.4.A.2 Experiència professional de l'equip tècnic en projectes similars als de
l'objecte del contracte
Indicar número de projectes amb
Concepte

experiència acreditada
Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4

Disseny d’un projecte d’Exposició floral d’una
durada

i

característiques

anàlogues

a

l’Exposició Nacional de Roses de Sant Feliu
de Llobregat
Coordinació tècnica i operativa d’un projecte
d’Exposició

floral

característiques

d’una

anàlogues

durada
a

i

l’Exposició

Nacional de Roses de Sant Feliu de Llobregat
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Disseny i producció d’escenografia per a un
projecte d’Exposició floral d’una durada i
característiques

anàlogues

a

l’Exposició

Nacional de Roses de Sant Feliu de Llobregat
Redacció

d’una

memòria

detallada

de

l’Exposició Nacional de Roses.

S’haurà d’adjunta l’Annex C per a cada persona.
També s’haurà de presentar una declaració responsable de l’adjudicatari indicant que
aquest/es treballadors/es estaran assignats/des als serveis per als quals acrediten
l’experiència valorada
Signatura electrònica

Document electrònic verificable a http://www.santfeliu.cat/sde

Ìca7972f2-d0b1-49d2-8380-3069b1cdÇ3g~Î
ca7972f2-d0b1-49d2-8380-3069b1cd1971
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