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Informe justificatiu
Modalitat

Contracte Públic

Expedient

UR-2022-2

Unitat
promotora

Secretaria General del Consell Interuniversitari de Catalunya, Oficina
d'Accés a la Universitat.

Procediment

Obert

Objecte

Servei del disseny i muntatge de l'estand pel Saló Aula Madrid 2022

Tipus

Import base €
Pressupost licitació

31.249,40

Valor estimat

84.373,38

Termini d'execució

Serveis

IVA €

Import amb IVA €

6.562,37 (21%)
-

37.811,77
-

1 Any

Justificació de la necessitat, referència als lots i insuficiència de mitjans
Objecte del contracte
Constitueix objecte d’aquesta contractació el servei de disseny, construcció, transport,
muntatge, desmuntatge i emmagatzematge d’un estand concebut com a un espai institucionali
de representació del sistema universitari de Catalunya mitjançant el Consell Interuniversitari
de Catalunya a la fira d’educació d’Aula – Saló Internacional del Estudiante y de la Oferta
Educativa que tindrà lloc entre el 2 i el 6 de març de 2022 a la ciutat de Madrid.
De conformitat amb l’establert a l’article 29 de la LCSP, aquesta contractació també inclou la
previsió de prorrogar el contracte per poder disposar de l’estand durant les edicions dels anys
2023 i 2024 de la fira educativa que organitza l’entitat firal de Madrid.
Naturalesa del contracte
El contracte es configura com un contracte mixt de serveis i subministrament a la vista de les
prestacions que inclou. De conformitat amb les normes contingudes a l’article 18 LCSP i a la
vista del pes econòmic d’aquestes prestacions - segons l’anàlisi que es recull en l’apartat del
Pressupost d’aquest informe- es considera que la prestació principal és la de servei; per la
qual cosa el contracte i la seva preparació i adjudicació es configura segons aquesta tipologia.
D’altra banda els materials a subministrar per a la construcció de l’estand es considera que no
seran necessaris un cop finalitzat el contracte (o les seves possibles pròrrogues) per la qual
cosa es proposa configurar el subministrament d’aquest material en règim d’arrendamenti no
pas adquirint la propietat. L’estand, tot i que desmuntat, és de grans dimensions i no es
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podria encabir en dependències del Departament de Recerca i Universitats amb la
qual cosaes requeriria contractar un servei de magatzem, si es volgués fer servir per
posteriors edicionsa les previstes en les pròrrogues, o s’hauria de destruir i lliurar a
deixalleria, en cas contrari. Així mateix, amb aquesta configuració es pretén obtenir
un estalvi per l’Administració atès que les empreses interessades podran oferir preus
inferiors si els materials es lloguen i després poden ser reaprofitats per a altres
encàrrecs.
Justificació de la necessitat
L'Oficina d'Accés a la Universitat del Consell Interuniversitari de Catalunya duu a
terme les tasques de promoció dels estudis universitaris del sistema universitari
català tant a Catalunyacom a la resta de l'Estat, així com l'orientació de les persones
que vulguin accedir a la universitat.
La prestació del contracte té per finalitat que l’Administració disposi d’un espai de
representació institucional en aquesta fira i així donar conèixer al públic l’oferta
d’estudis universitaris de Catalunya, així com el funcionament del sistema universitari
català. L’estand haurà de representar la identitat del Consell Interuniversitari de
Catalunya i la identitat de les dotze universitats catalanes participants de tal manera
que sigui reconeguda i diferenciada respecte dels estands d’altres expositors i, dins
de les mides que es determinin, i que funcionalment pugui permetre la utilització pel
major nombre d’usuaris possibles.
Per garantir la participació a la fira d’Aula, és necessària la contractació dels serveis
d’ una empresa especialista que, seguint les indicacions de l’Administració,
conceptualitzi i disseny l’estand, proposi una imatge gràfica que compleixi amb la
Identitat visual corporativa de la Generalitat de Catalunya, i que porti a terme d’altres
serveis com és la construcció, el transport, el muntatge, el desmuntatge de l’estand
i el seu emmagatzematge fins la següent edició de la fira.
Justificació de la no divisió en lots
Vistes la naturalesa i les característiques de les prestacions objecte del contracte i per
garantiruna interlocució, execució i responsabilitat úniques en un contracte d’una
dimensió econòmicament reduïda es considera convenient no dividir-lo en lots.
Justificació de la manca de mitjans
Finalment cal tenir en consideració la manca de mitjans propis per a l’execució del
contracte per part del Consell Interuniversitari de Catalunya, atès que no disposa
amb personal en plantilla amb les atribucions objecte del contracte ni pot assumir la
dimensió d’aquesta prestació.
Valor estimat del contracte i pressupost base de licitació
El sistema de determinació del preu és a tant alçat pel conjunt de prestacions incloses
dins dela proposta de plec. Per configurar el pressupost base de licitació i també el
valor estimat del contracte, s’han tingut en compte els costos de la conceptualització
i disseny de l’estand, del lloguer dels materials, de la mà d’obra necessària per a la
construcció i per al muntatge i desmuntatge, el disseny gràfic i retolació de les
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parets i d’altres elements de l’estand, el transport de l’estand a la ciutat de
realització del Saló (Madrid), el mobiliari, l’emmagatzematge, i les taxes, els
impostos i els cànons que haurà de pagar l’empresa adjudicatària per al muntatge i
desmuntatge i per al bon funcionament de l’estand durant la fira.
En concret per la determinació del pressupost de licitació, sense IVA, s’han tingut en
compte els següents ítems:
Concepte
Costos directes

Import, IVA exclòs

Conceptualització i disseny de l’estand (versió inicial i adaptacions)
Disseny gràfic i retolació de les parets i d’altres elements de l’estand
Lloguer materials estand i emmagatzematge
Mà d’obra construcció (inicial i modificacions/manteniment)
Transport Madrid
Muntatge i desmuntatge
Electricitat
Mobiliari
Taxes, impostos i cànons
Manteniment estand els dies de la fira
Total costos directes
Despeses generals i benefici industrial (*)
Total, IVA exclòs

1.370,00 €
2.200,00 €
5.500,00 €
4.620,00 €
1.320,00 €
4.400,00 €
2.840,00 €
990,00 €
2.750,00 €
270,00 €
26.260,00 €
4.989,40 €
31.249,40 €

(*) 13% de despeses generals i 6% de benefici industrial

El pressupost base de licitació: és de 31.249,40 euros, IVA inclòs, que un cop aplicat
el 21%d’IVA corresponent resulta un import de 37.811,77 euros.
En cas de pròrroga per les edicions 2023 i 2024 i a la vista que part de les prestacions
ja estaran realitzades o que demanaran una menor dedicació (tal i com es pot veure
en el quadreanterior) i que, per tant, seran més econòmiques; es proposa que l’import
del contracte, plantejat com un tant alçat, es redueixi en un 15%. D’acord amb
aquesta previsió el càlcul delVEC resulta:
Concepte
Pressupost de licitació 2022
Possible pròrroga per al 2023 (pressupost 2022 15%)
Possible pròrroga per al 2024 (pressupost 2022 15%)
Valor estimat del contracte (VEC)

Import, IVA
exclòs
31.249,40 €
26.561,99 €
26.561,99 €
84.373,38 €

El Valor estimat del contracte és de 84.373,38 euros, IVA exclòs. Quantitat que inclou
l’importde les possibles dues pròrrogues, d’acord amb l’import de les tasques que es
preveuen.
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Condicions especials d’execució
A l’efecte del que indica l’article 202 LCSP, el contractista quedarà obligat a donar
compliment, durant l’execució del contracte, almenys a una de les següents
condicions especials d’execució de tipus social, la vigència o compliment de la qual
o les quals haurà d’acreditar documentalment a requeriment del responsable del
contracte:
 A tenir contractat un nombre de persones amb discapacitat superior al que
exigeix la legislació sectorial vigent a Espanya (Reial decret legislatiu 1/2013,
de 29 de novembre, que aprova el text refós de la Llei General de drets de
les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social), en funció de la
dimensió de la plantilla de l’empresa.
 A aplicar mesures que afavoreixin la conciliació del treball i la vida familiar del
personaladscrit a l’execució del contracte.
 A beneficiar al personal adscrit a l’execució del contracte de mesures de
formació i/o de protecció de la salut en el lloc de treball.
Criteris d’adjudicació
Es preveuen una pluralitat de criteris d’adjudicació per tal de determinar la millor
relació qualitat–preu. S’articula la seva aplicació a partir de dues fases, de conformitat
amb la possibilitat que recull l’article 146.3 LCSP, fixant-se un mínim dels 50% de la
puntuació en el conjunt dels criteris subjectius (1a fase) per aplicar els criteris objectius
(2a fase). L’establiment d’aquestes dues fases es fa necessari per tal de garantir un
mínim de qualitat en les ofertes que puguin ser adjudicatàries per aplicació dels
criteris objectius.
Pel que fa als criteris no quantificables a través de fórmules (màxim 45 punts), es
valorarà la proposta de conceptualització i del disseny de l’estand, de disseny gràfic
i dels materials utilitzats, també es valorarà la proposta d’execució i gestió del
muntatge i desmuntatge dels estands, i per últim es proposa valorar la gestió del
control de qualitat i en especial la millora d’acords de nivells de servei establert en el
plec.
Pel que fa als criteris de valoració basats en fórmules (màxim 55 punts), es valora el
preu i elsrecursos humans addicionals que destinaran en el muntatge i desmuntatge
de l’estand.
Procediment d’adjudicació
Tot i que per import es podria tramitar amb un procediment obert simplificat, atès que
les prestacions del contracte no tenen únicament caràcter intel·lectual i que la
ponderació del criteris subjectius que es proposen supera el 25%, procedeix tramitarlo amb un procedimentobert ordinari.
Criteris de solvència
Mitjà d'acreditació
Solvència
economicofinancera
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Es demana un volum de facturació en l’exercici de
major volum de negoci dels últims tres, de com a
mínim el pressupost màxim de licitació IVA exclòs.
Solvència
economicofinancera

Art. 87.1. c) LCSP.
Patrimoni net

Solvència tècnica
Serveis

Art. 90.1.a) LCSP. Relació Relació dels principals serveis efectuats durant els
dels principals serveis
darrers tres anys, que inclogui import, dates i
realitzats els últims 3 anys beneficiaris públics o privats dels mateixos, amb un
import anual acumulat l’any de major execució
almenys del 70% del pressupost màxim de licitació,
IVA exclòs.
Art. 90.4 LCSP
Hauran d’acreditar la solvència tècnica únicament amb
una relació del personal tècnic adscrit a l’execució del
contracte on s’acrediti els coneixements tècnics,
l’eficàcia, experiència i fiabilitat.

Empreses de nova
creació

Es requereix un patrimoni net, al tancament de l’últim
exercici econòmic pel qual estigui vençuda l’obligació
d’aprovació dels comptes, que no sigui negatiu.

Pia Moret Garbayo
La cap de l’Oficina
Consell Interuniversitari de Catalunya
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