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Expedient: NEG 1/2021
Denominació: Patrocini de l’esdeveniment esportiu «TORNEIG ESTRELLA DAMM REUS-COSTA DAURA
OPEN 2022 I 2023» per la promoció de l’Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona, directament
o mitjançant qualsevol dels ens o societats de la seva titularitat.
Assumpte: Adjudicació
RESOLUCIÓ
El 5 de gener de 2022 aquest òrgan de contractació va aprovar el plec de clàusules administratives i
tècniques particulars que havia de regir la contractació de serveis descrit en l’encapçalament d’aquesta
resolució, amb un pressupost base de licitació (despesa màxima estimada) de 163.350€ IVA INCLÒS
(135.000€ PREU + 28.350 IVA) i un valor estimat del contracte de 275.000€.
Es contracta mitjançant el procediment negociat sense publicitat per motius d’exclusivitat, a l’empara
dels articles 168 i següents de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
El 7 de gener de 2022 es publica al perfil del contractant, amb adreça restringida, l’Anunci de licitació
del contracte i s’estableix que el termini de presentació d’ofertes finalitza el 17de gener de 2022 a les
23:59 hores.
L’empresa licitadora convidada, SETPOINTS EVENTS SA., presenta l’oferta (13/01/2022 19:36:04 ) dins
el termini establert.
El 19 de gener de 2022, d’acord amb la clàusula onzena del plec de clàusules, es va obrir el sobre únic
que contenia l’oferta i es va validar tant la documentació general com l’oferta tècnica i econòmica
presentada per la licitadora SET POINT EVENTS SA i es va considerar que s'ajustava als requeriments
del plec.
El 20 de gener de 2022 a les 14 hores es va iniciar la ronda de negociació per mitjans telefònics entre
la comissió negociadora de Reus Esport i Lleure SA i la licitadora.
Finalitzada la ronda de negociació, el licitador, en el termini de 24 hores concedit – requeriment per
correu electrònic de 20/1/2021 a les 15:12 h, d’acord amb la clàusula onzena del plec de clàusules- va
ratificar i va formular per escrit la seva última oferta consistent en :
- aportació de 80 entrades sense cost pel dijous
- 25 % de descompte en totes les entrades que s’adquireixin
La resta d’elements es prestaran d’acord amb la seva oferta inicial presentada al sobre únic.
Atès que l'adjudicació d'aquest contracte es tramita mitjançant el procediment negociat sense
publicitat, a l'empara de l'article 168.a) 2n) de la LCSP, pels motius d’exclusivitat indicats, no existint
per tant un altre licitador amb aquestes característiques que pugui executar l'objecte del contracte i
per tant sense concurrència d’altres possibles licitadors, no s’han seleccionat criteris de valoració
d’ofertes per a aquest expedient, sinó que prèvia validació de l’oferta presentada es farà d’acord amb
la clàusula onzena.
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Atès que el 20 de gener de 2022, la comissió de negociació informà favorablement de l’oferta
presentada per SETPOINT EVENTS SA i proposà a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte per
l’edició 2022, a l’empresa SETPOINT EVENTS, S.A. per un import de 163.350 €, dels quals 135.000€
corresponen al preu del contracte i 28.350 € corresponen a l’IVA.
Per tot l’anterior i en ús de les facultats que tinc conferides com a òrgan de contractació,
HE RESOLT:
Primer. ADJUDICAR el contracte de « Patrocini de l’esdeveniment esportiu «TORNEIG ESTRELLA DAMM
REUS-COSTA DAURA OPEN per la promoció de l’Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona,
directament o mitjançant qualsevol dels ens o societats de la seva titularitat», Expedient NEG 1/2021,
per l’edició 2022, a l’empresa SETPOINT EVENTS, S.A. per un import de 163.350 €, dels quals
135.000€ corresponen al preu del contracte i 28.350 € corresponen a l’IVA.
En cas de prorrogar-se, l’import d’adjudicació del contracte per l’edició 2023 serà de 169.400€ dels
quals 140.000 € corresponen al preu del contracte i 29.400 € corresponen a l’IVA.
Tot això amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques particulars i la resta de
documentació tècnica penjada al perfil del contractant, així com amb la documentació aportada per
l’adjudicatari, especialment, l’oferta definitiva ratificada el 20/1/2022.
Segon. NOTIFICAR l’adjudicació de l’esmentat contracte a l’adjudicatari i donar-ne publicitat a la
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, al perfil del contractant
de REUS ESPORT I LLEURE SA .
Tercer. FORMALITZAR el contracte PRIVAT en el termini màxim de set (7) dies hàbils a partir de la data
d'adjudicació.
Quart. PUBLICAR l’anunci de la seva formalització així com el contracte al perfil del contractant i al
registre públic de contractes.
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