C 13/2018

Servei/Departament de Turisme
Informe de necessitats contractuals

Identificació de l’expedient
Expedient número C 13/2018, relatiu a la contractació del servei d’explotació de la barra de bar per a la festa
comarcal del Baix Camp.

Fets
Les entitats del sector públic no poden subscriure contractes que no siguin necessaris per complir i dur a terme
els seus fins institucionals. A aquest efecte, és necessari que es detalli la naturalesa i extensió de les necessitats
que es pretenen cobrir mitjançant el contracte projectat, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per
satisfer-les.

Fonaments de dret
De conformitat amb l’article 28 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, (d’ara endavant LCSP), correspon determinar amb precisió
la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir, que són les següents:
1. Necessitat i idoneïtat del contracte. (articles 28, 63.3a, 116.1, 116.4e LCSP)
Dins de la Festa Major Comarcal – Som Baix Camp que se celebrarà el cap de setmana del 20 i 21 d’octubre,
es duran a terme diverses activitats de promoció i dinamització de les entitats de la comarca. Prèviament,
però, per tal de donar el tret de sortida i per implicar al jovent en aquest cap de setmana dedicat a la comarca
i al seu món associatiu i festiu, es farà un concert de diferents grups musicals del Baix Camp el dissabte, 20
d’octubre, al pavelló municipal de Riudoms.
A través d’aquest concert es vol donar a conèixer als més joves de la comarca la resta d’activitats que es faran,
sobretot, el diumenge 21 d’octubre.
El contracte motiu d’aquest informe és el de concessió de servei de la barra de bar del concert que ha de
permetre als joves disposar de begudes mentre duri l’espectacle musical. És un servei del tot necessari
donades les característiques d’aquest tipus d’activitats cultural i festives.
2. Insuficiència de mitjans (serveis). (articles 63.3a,116.4f LCSP)
És necessari externalitzar aquest servei en tant que les tasques que requereix per a la seva execució no és
possible realitzar-les des del propi Consell Comarcal.
3. Consultes preliminars del mercat. (article 115 LCSP)
No s’han realitzat estudis previs de mercat o consultes al sector.
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4. Responsable del contracte. (article 62 LCSP)
El responsable del contracte al qual correspon supervisar-ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada és el tècnic
de turisme del Consell Comarcal del Baix Camp, el Sr. Jordi Gomà.
5. Objecte del contracte. (article 99 LCSP)
És objecte del present expedient de contractació el servei de barra de bar per a la festa comarcal del Baix
Camp.
6. Lots. (articles 99, 116.4g LCSP i 5 Dl 3/2016)
Tenint en compte l’objecte i volum del contracte, no és considera adequat la seva divisió en lots. En pro de la
bona execució del contracte es convenient que els dissenys, subministrament i instal·lació de les senyals les
dugui a terme el mateix operador econòmic. L’objecte del contracte no és fraccionable i constitueix una unitat
funcional.
7. Codi CPV.
CPV: 55400000-4 Serveis de subministrament de begudes
8. Durada. (article 29 LCSP)
El termini d’execució dels serveis començarà el dissabte 20 d’octubre a les 22.00 hores i finalitzarà el diumenge
21 d’octubre a les 03.30 hores aproximadament.
9. Subrogació en contractes de treball. (article 130 LCSP)
No procedeix en aquesta contractació.
10. Finançament. (articles 116.3, 117, DA3ª LSCP)
No és necessària existència de crèdit per part del Consell Comarcal del Baix Camp ja que aquest no durà a
terme cap despesa econòmica relacionada amb aquest contracte.
11. Valor estimat. (articles 101,116.4d)
Per al còmput del valor estimat del contracte es té en compte el previsible volum de negoci durant el termini
total d’execució. L’aforament de la festa es d’un màxim de nou-centes persones. Es calcula una despesa de 5
€ per persona assistent per la qual cosa es calcula un volum de negoci (IVA inclòs) de 4.500,00€.
12. Revisió de preus. (article 103 LCSP)
En aquesta contractació no procedeix la revisió de preus.
13. Procediment d’adjudicació.(articles 116.4a, 131)
El procediment d’adjudicació serà obert.
14. Tramitació. (articles 116, 117, 119, 120 LCSP)
Ordinària.
15. Habilitació professional. (article 65.2 LCSP)
No es requereix una habilitació professional concreta
16. Solvència econòmica i financera. (articles 74, 87,116.4c)
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Solvència econòmica i financera: No procedeix per aquest contracte.
17. Solvència tècnica o professional.(articles 74, 88, 89, 90, 116.4c)
Solvència tècnica o professional: Experiència Mínima en treballs similars: 1 servei similar en els últims 5 anys.
L’acreditació es farà mitjançant una declaració jurada en la qual s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic
o privat.
18. Classificació. (articles 74,77,116.4b)
La classificació no és exigible per als contractes de serveis.
19.Variants. (article 142 LCSP)
No s’admet la presentació de variants.
20. Criteris d’adjudicació. (articles 116.4c, 145, 146 LCSP)
Criteris objectius.
Puntuació màxima que podran obtenir els licitadors: 150 punts.
Puntuació oferta = (Puntuació quadre x Preu de l’oferta més econòmica) / Preu oferta que es puntua. (La
puntuació contindrà dos decimals).
CONCEPTE
PREU (amb IVA inclòs)
PUNTUACIÓ
Refresc i cervesa*
40
Beguda energètica*
15
Convinat (amb alcohol)*
30
Convinat (amb alcohol i beguda
15
energètica)*
* El licitador ha d’oferir totes aquestes begudes per a que la oferta sigui valida i puntuable.
Millora en el nombre de treballadors/es a partir del mínim de dues persones:
CONCEPTE
3 Treballadors/res o més

PUNTUACIÓ
50

En aquesta licitació s'entendrà que una proposició és desproporcionada o anormalment baixa quan el preu
ofert pel licitador sigui desproporcionat, d'acord amb els criteris previstos als arts. 85 i 86 del RGLCAP.
21.Comité d’experts-organisme tècnic especialitat. (article 146.2a LCSP)
No serà necessària la constitució d’un comitè d’experts o organisme tècnic especialitzat.
22. Modificacions del contracte. (articles 203, 204 LCSP)
No hi ha modificacions previstes per a aquest contracte.
23. Condicions especials d’execució.(articles 116.4c, 122.2,202, 217.1 LCSP)
Recollida i neteja de la sala a la finalització del servei.
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24. Penalitat específiques. (articles 76.2, 192.1, 193.3, 202.3 LCSP)
S’establiran segons els articles 193 i 202 de la LCSP.
25. Causes de resolució. (article 211.1f LCSP)
Les causes de resolució són les establertes a l’article 211.1 i 306 de la LCSP.
26. Cessió del contracte. (article 214 LCSP)
No s’admet la cessió del contracte.
27. Subcontractació. (article 215, DA51 LCSP)
No s'admet la subcontractació de l'execució de prestacions del contracte.
28. Repercussions econòmiques del contracte. (DA 3.3 LCSP)
Aquest contracte no comportarà cap despesa econòmica.

Per això,
Proposo
A l’òrgan de contractació del Consell Comarcal del Baix Camp, iniciar el procediment d’adjudicació del
contracte, per ser necessari pel compliment i realització dels seus fins institucionals, per a la satisfacció dels
quals no es disposa dels mitjans propis adequats.

I perquè així consti i tingui els efectes oportuns lliuro aquest informe.

Signat digitalment per:
Jordi Gomà Safont - DNI
43723974P (SIG)
Data i hora: 26/09/2018
13:42:59
Jordi Gomà Safont
Tècnic
Reus, 26 de setembre de 2018
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