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CONTRACTACIÓ I ASSESSORIA JURÍDICA
Expedient: 2019/1698
Assumpte: contractació del Servei de Direcció de Fires, la gestió de la fira Expohabitat, la gestió de
la fira Gastronòmica i la logística i muntatge del Congres d’Emprenedoria

MEMÒRIA DE CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE LOGÍSTICA DE LA FIRA EXPOHABITAT I DE LA
FIRA GASTRONÒMICA I LA DIRECCIÓ I LOGÍSTICA DEL CONGRÉS D’EMPRENEDORIA.
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A. PODER ADJUDICADOR
Administració contractant
Òrgan de contractació
Àrea/Unitat encarregada del seguiment i execució
del contracte (art. 62 LCSP)
Data resolució inici expedient de contractació
Adreces electròniques perfil del contractant (Inserit
en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública
de la Generalitat de Catalunya)
Petició informació complementària, dubtes,
preguntes

Ajuntament Calonge i Sant Antoni
Junta de Govern Local
Unitat de Promoció Econòmica
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/cal
ongeisantantoni
A la mateixa adreça anterior, apartat “tauler
d’anuncis” i dins d’aquest “dubtes i preguntes”

B. OBJECTE DEL CONTRACTE
B.1. Objecte del contracte:
L’Objecte d’aquest contracte és la contractació dels serveis de logística de:


Lot 1: Logística de la fira EXPOHABITAT o d’altres que es puguin organitzar i que, per la seva
tipologia, naturalesa i objecte i/o finalitat, requereixin de similar infraestructura (anual).



Lot 2: Logística de la fira GASTRONÒMICA o d’altres que es puguin organitzar i que, per la
seva tipologia, naturalesa i objecte i/o finalitat, requereixin de similar infraestructura (bianual).



Lot 3: Direcció i logística CONGRÉS D’EMPRENEDORIA (anual).

Aquets serveis inclouen totes les prestacions que es defineixen al corresponent plec de prescripcions
tècniques.
Justificació de la necessitat de la contractació.
La Unitat de Promoció Econòmica organitza, dins la seva planificació anual d’activitats dinamitzadores
del comerç i de les empreses locals, diverses fires temàtiques/sectorials.
Els tres esdeveniments més importants, pel que fa al nombre d’assistents i impacte econòmic al
municipi, són la Fira Expohabitat, la Fira Gastronòmica i el Congrés d’Emprenedoria.
Actualment l’Ajuntament té contractats amb empreses externes, arrel d’una anterior licitació, els serveis
de direcció, gestió i comercialització de les fires Expohabitat i Gastronòmica.
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necessari contractar-los per garantir-ne el correcte desenvolupament i poder-ne mantenir així la
dinàmica de creixement. La conveniència de licitar en un mateix lot la Direcció i la logística del Congrés
d’Emprenedoria rau en que la funció principal de la Direcció es basa en la coordinació de tota la
logística e infraestructura del Congrés incloses en el mateix lot. L’altra funció de la Direcció serà
l´elecció conjunta amb l’ajuntament dels ponents del Congrés que seran contractats directament per
l’ajuntament. Per tant, és molt important que la Direcció es faci càrrec de la logística des del primer
moment de la fase organitzativa.
A més, el correcte desenvolupament de les fires i del congrés depèn en bona part també de la logística
de les mateixes, és a dir, de l’acondicionament dels espais on s’ha de celebrar, servei del que
l’Ajuntament no disposa actualment i del qual és necessària la contractació.

Les raons per les quals no es pot fer amb els mitjans propis en cas de contractes de serveis
d’aquest Ajuntament són:
 Manca de mitjans personals, tècnics i materials especialitzats.
Justificació:
L’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni no disposa dels mitjans humans, ni materials ni tècnics per poder
assumir aquest servei, atès que es tracta de serveis molt específics per una tipologia d’esdeveniments
molt concrets i, per tant, es fa necessària l’externalització del servei.

Carlota Rebull Freixa

Plec de prescripcions tècniques (PPT)
B.2. Lots
Nombre de lots
Objecte del LOT 1
Objecte del LOT 2
Objecte del LOT 3
Lots als que es pot licitar
Nombre màxim de lots que pot resultar
adjudicatària una empresa
B.3. CODI CPV
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L’objecte del contracte que es planteja és idoni per satisfer les necessitats descrites, doncs en el mateix
s’hi inclouen totes les necessitats logístiques tant de les fires com del congrés, així com la direcció del
congrés, preveient la possibilitat de canviar de temàtica de les respectives fires per ajustar-les a les
necessitat que imperin en cada moment a nivell municipal, tot mantenint la mateixa infraestructura i
logística descrita i requeria en el plec de prescripcions tècniques.

Sí
Sí
3
Logística de la fira EXPOHABITAT o similar
Logística de la fira GASTRONÒMICA o similar
Direcció i logística del CONGRÉS D’EMPRENEDORIA
Tots
No es limita
79956000-0
exposicions

Serveis d’organització de fires i

C. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Forma de tramitació
Anticipada
Procediment d’adjudicació
Tramitació electrònica
Expedient plurianual

Ordinària
No
Obert
Sí
Sí

D. DADES ECONÒMIQUES
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El preu del contracte s’ha fixat en base als preus unitaris per hora de servei, tenint en compte també el
cost dels materials necessaris per a la correcta execució del contracte.
Justificació del preu del contracte:
Cada lot parteix d’un preu ajustat a mercat (el qual respecta el conveni col·lectiu sectorial aplicable), el
qual és susceptible de ser millorat pel licitador.

D.2. Valor estimat del contracte (VEC)

Desglossament:

TOTAL: 191.320€, IVA exclòs, dels quals:

LOT 1: 68.680,00 €, IVA exclòs, dels quals:

-

106.600 € són per la durada inicial del
contracte.

-

40.000,00€ són per la durada inicial del
contracte.

-

63.400,00€ corresponen
pròrrogues previstes.

possibles

-

20.200,00€ corresponen a les possibles
pròrrogues previstes.

-

21.320,00€ corresponen a les modificacions
previstes

-

8.080,00€ corresponen a les modificacions
previstes.

les
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-

20.200,00€ són per la durada inicial del
contracte.

-

20.200,00€ corresponen a les possibles
pròrrogues previstes.

-

4.040,00€ corresponen a les modificacions
previstes.

LOT 3: 78.200,00 €, IVA exclòs, dels quals:
-

46.000,00€ són per la durada inicial del
contracte.

-

23.000,00€ corresponen a les possibles
pròrrogues previstes.

-

9.200,00€ corresponen a les modificacions
previstes.

DISTRIBUCIÓ ANUALITATS VEC – TOTAL
ANY

VE prestació

VE eventuals
pròrrogues

23.000,00 €

VE eventuals
modificacions
21.320,00 €

TOTAL
-
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LOT 2: 44.440,00 €, IVA exclòs, dels quals:
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Les quanties de la licitació surten d’una estimació d’hores necessàries dels professionals tenint en
compte l’experiència en organització d’actes similars en exercicis anteriors però sense obviar la previsió
actual a la data de licitació.
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2020
2021
2022
TOTAL

63.400,00 €
20.200,00 €
106.600,00 €

23.000,00 €
40.400,00 €
63.400,00 €

21.320,00 €

191.320,00 €

DISTRIBUCIÓ ANUALITATS VEC – LOT 2: LOGÍSTICA FIRA GASTRONOMICA
VE eventuals
VE eventuals
ANY
VE prestació
TOTAL
pròrrogues
modificacions
2020
20.200,00 €
2021
4.040 €
2022
20.200,00 €
TOTAL
20.200,00 €
20.200,00 €
4.040 €
44.440,00 €
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DISTRIBUCIÓ ANUALITATS VEC – LOT 3: DIRECCIÓ I LOGÍSTICA CONGRÉS EMPRENEDORIA
VE eventuals
VE eventuals
ANY
VE prestació
TOTAL
pròrrogues
modificacions
2019
23.000,00 €
9.200 €
2020
23.000,00
2021
23.000,00 €
TOTAL
46.000,00 €
23.000,00 €
9.200 €
78.200,00 €

D.3. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

Desglossament:

128.986,00€, dels quals:

El desglossament del PBL és el que consta a l’Annex –
càlcul costos.

106.600,00 € Import del contracte
22.386,00 € 21% IVA

Any
2019
2020
2021
Import total

DISTRIBUCIÓ FINANÇAMENT PER ANUALITATS – TOTAL
Partida
Import net
%IVA
Import IVA
64 433122799
23.000,00 €
21%
4.830,00 €
63.400,00 €
21%
13.314,00 €
20.200,00 €
21%
4.242,00 €
106.600,00 €
21%
22.386,00 €

Import total
27.830,00 €
76.714,00 €
24.442,00 €
128.986,00 €

NURIA BOFILL

Signatura 1 de 2

27/08/2019 RESPONSABLE DE
PROMOCIÓ ECONÒMICA

Signatura 2 de 2

28/08/2019 Regidora de Benestar Social i
Promoció Econòmica

DISTRIBUCIÓ ANUALITATS VEC – LOT 1: LOGÍSTICA FIRA EXPOHABITAT
VE eventuals
VE eventuals
ANY
VE prestació
TOTAL
pròrrogues
modificacions
2020
20.200,00 €
2021
20.200,00 €
8.080,00 €
2022
20.200,00 €
TOTAL
40.400,00 €
20.200,00 €
8.080,00 €
68.680,00 €
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DISTRIBUCIÓ FINANÇAMENT PER ANUALITATS – LOT 1: LOGÍSTICA FIRA EXPOHABITAT
Any
Partida
Import net
%IVA
Import IVA
Import total
2020
64 433122799
20.200,00 €
21%
4.242,00 €
24.442,00 €
2021
20.200,00 €
21%
4.242,00 €
24.442,00 €
Import total
40.400,00 €
21%
8.484,00 €
48.884,00 €
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DISTRIBUCIÓ FINANÇAMENT PER ANUALITATS – LOT 2: LOGÍSTICA FIRA GASTRONOMICA
Any
Partida
Import net
%IVA
Import IVA
Import total
2020
64 433122799
20.200,00 €
21%
4.242,00 €
24.442,00 €
Import total
20.200,00 €
21%
4.242,00 €
24.442,00 €
DISTRIBUCIÓ FINANÇAMENT PER ANUALITATS – LOT 3: DIRECCIÓ I LOGÍSTICA CONGRÉS
EMPRENEDORIA
Any
Partida
Import net
%IVA
Import IVA
Import total
2019
64 433122799
23.000,00 €
21%
4.830,00 €
27.830,00 €
2020
23.000,00 €
21%
4.830,00 €
27.830,00 €
Import total
46.000,00 €
21%
9.660,00 €
128.986,00 €

D.4. Preus unitaris licitació:
El contracte es licita a tant alçat.
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D.5 PARTIDA PRESSUPOSTARIA

64 4331 22799 PARTIDA CONTRACTES PROMOCIO
ECONOMICA

D.6. Forma de pagament:
Els adjudicataris hauran de facturar el servei corresponent, en base al preu d’adjudicació anual (de cada
fira o congrés) en finalitzar l’esdeveniment, en el termini màxim d’un mes.
D.7. Pagaments a compte per operacions
preparatòries

No

E. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE
Durada del contracte

Dues anualitats comptades des de la signatura del
contracte. Les dates previstes de realització de
cadascuna de les fires o congrés inclosos en la durada
inicial del contracte consten al PPT.
Es preveu la pròrroga d’una anualitat.

Justificació de la durada del contracte:

NURIA BOFILL
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S’estima que la necessitat d’utilitzar els serveis objecte de contractació s’aniran produint de forma
intermitent i no contínua en el temps, però si periòdica, atès que així ha vingut produint-se en els exercicis
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anteriors, fet que ha originat la necessitat d’iniciar un procediment de contractació.
La durada inicial del contracte es preveu des de la seva formalització i fins 2 anys més 1 pròrroga que
coincidirà amb el contracte de direcció i comercialització (Direcció 26/04/2018 i Comercialització
30/04/2018), el qual té previstes 2 pròrrogues que el fan viable fins el 2022 coincidint pràcticament en el
temps de manera que es podrà treballar un contracte nou que inclogui direcció, comercialització i logística
de cares el 2023.
Es considera necessari fer coincidir la finalització d’aquests contractes en el temps per poder licitar tots
els serveis de forma conjunta de forma que permeti una millor coordinació dels mateixos, sempre en el
cas que arribat el moment es requereixi la continuïtat dels serveis.

28/08/2019 Regidora de Benestar Social i
Promoció Econòmica

F. VARIANTS
Admissió de variants

No

G. EXPOSICIÓ DE L’EXPEDIENT, PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ I DE LA FORMALITZACIÓ DEL
CONTRACTE
Exposició expedient
Publicitat de la licitació
Publicitat de la formalització del contracte
Import màxim de les despeses de publicitat

Perfil de contractant
Perfil del contractant
Perfil del contractant
No escau

Habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o
prestació que constitueixi l’objecte del contracte:

Carlota Rebull Freixa
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H. HABILITACIÓ EMPRESARIAL O PROFESSIONAL ESPECIAL

No s’escau
I.CONFIDENCIALITAT

Dades personals relatives als expositors d’edicions anteriors de les fires i/o del congrés, segons
correspongui al Lot adjudicat.

J. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES SUBMINISTRAMENTS
S’exigeix la següent solvència econòmica i financera i la següent solvència tècnica o professional:
J.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera:
Declaració relativa a la xifra anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de major volum de
negoci dels tres últims anys conclosos haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del
contracte per la lot al que es vol optar.
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Dades confidencials a que tindrà accés l’adjudicatari:
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En cas de voler optar a més d’un lot, l’import a acreditar serà la suma dels imports indicats per tots els lots
als que es vulgui optar.
El volum anual de negocis dels licitadors s’acreditarà mitjançant certificació del Registre Mercantil dels
comptes anuals dipositats pel licitador, si l’empresari estigués inscrit en aquest registre, i en cas contrari
pels comptes anuals dipositats en el registre oficial que hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no
inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil

Carlota Rebull Freixa
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Alternativament a aquesta documentació es podrà presentar certificat de l’import net de la xifra de
negocis de l’AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària) dels anys corresponents.
Si el licitador és una persona física i no està obligat a portar llibres d’inventaris i comptes anuals
legalitzats pel Registre Mercantil podrà substituir aquesta sistemàtica de justificació per l’aportació d’una
declaració responsable en la que manifesti aquesta situació i la documentació de què disposa per verificar
per el seu volum anual de negocis (exemple: declaració del volum de negocis de les declaracions de les
rendes corresponents...).
J.2. Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional:
Per a lots 1 i 2
Una relació dels principals serveis o treballs anàlegs realitzats en els últims tres anys que inclogui import,
dates i destinatari, públic o privat, relacionats amb l’objecte del contracte, per un import de com a mínim
l’import anual del lot pel qual es vol optar.
En cas de voler optar a més d’un lot, l’import a acreditar serà la suma dels imports indicats per tots els lots
als que es vulgui optar.
A efectes de determinar la correspondència entre els serveis executats pel licitador i els que constitueixen
l’objecte del contracte, quan hi hagi classificació aplicable a aquest últim s’atendrà a la pertinença al
mateix subgrup de classificació i en la resta de casos a la igualtat dels dos primers dígits dels seus
respectius CPV.
Els serveis o treballs efectuats s’acrediten mitjançant certificats de bona execució realitzats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; 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; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per
l’autoritat competent.
S’acreditaran, com a mínim, tots els certificats suficients corresponents als tres anys inclosos en la relació
aportada d’aquests serveis o treballs realitzats, segons l’establert als paràgrafs anteriors, que, entre tots,
permeti assolir el mínim de solvència exigit.
Per a empreses de nova creació (menys de 5 anys d’antiguitat):
Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no em l’empresa, participants en el
contracte especialment aquells encarregats del control de qualitat. Cal acreditar com a mínim: 2
muntadors d’stands, 1 tècnic d’audiovisuals, un lampista autoritzat. L’esmentat extrem s’acreditarà
mitjançant els contractes laborals vigents dels tècnics requerits. I si es tracta de personal subcontractat
hauran d’acreditar el contracte amb l’empresa adjudicatària.
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Una relació dels principals serveis o treballs anàlegs realitzats en els últims tres anys que inclogui import,
dates i destinatari, públic o privat, relacionats amb l’objecte del contracte, per un import de com a mínim
l’import anual del lot pel qual es vol optar.
En cas de voler optar a més d’un lot, l’import a acreditar serà la suma dels imports indicats per tots els lots
als que es vulgui optar.
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A efectes de determinar la correspondència entre els serveis executats pel licitador i els que constitueixen
l’objecte del contracte, quan hi hagi classificació aplicable a aquest últim s’atendrà a la pertinença al
mateix subgrup de classificació i en la resta de casos a la igualtat dels dos primers dígits dels seus
respectius CPV.
Els serveis o treballs efectuats s’acrediten mitjançant certificats de bona execució realitzats per l’òrgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; 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; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per
l’autoritat competent.
S’acreditaran, com a mínim, tots els certificats suficients corresponents als tres anys inclosos en la relació
aportada d’aquests serveis o treballs realitzats, segons l’establert als paràgrafs anteriors, que, entre tots,
permeti assolir el mínim de solvència exigit.
Per a empreses de nova creació (menys de 5 anys d’antiguitat):
Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no em l’empresa, participants en el
contracte especialment aquells encarregats del control de qualitat.
Cal acreditar com a mínim: Un llicenciat amb una titulació referida a activitats empresarials com ara
llicenciatura relacionada amb la gestió de temes empresarials, 2 muntadors d’stands, 1 tècnic
d’audiovisuals, un lampista autoritzat. Per altra banda cal comptar també amb personal que compti amb la
titulació de manipulador d’aliments i estigui en possessió de la corresponent llicència d’activitat de
càtering.
L’acreditació es dura a terme amb l’aportació de titulació universitària, titulació com a tècnic d’audiovisuals
i pel que fa al càtering aportació de la titulació de manipulador d’aliments, i la llicència que li permeti dur a
terme activitats de càtering i en la resta dels contractes mitjançant l’aportació dels contractes de treball.
Exigència de que en l’oferta figurin els noms i la qualificació professional del personal
responsable de l’execució:
No s’escau
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Justificació de la solvència:
Els criteris de solvència econòmica i financera s’han fixat tenint en compte els volums que s’han
considerat necessaris per garantir el correcte compliment del contracte i de les obligacions que se’n
deriven, i s’ha escollit el volum anual de negocis ja que és el mitjà que es considera més adequat per a
l’assegurament d’aquestes obligacions, més tenint en compte que aquest és el mitjà que la LCSP fixa
com a mitjà “predeterminat” per l’acreditació de la solvència econòmica per a contractes que no
consisteixen en serveis professionals, com és el cas.
Els criteris relatius a la solvència tècnica i professional s’han fixat tenint en compte uns volums de treballs
realitzats (o de mitjans humans, en el cas d’empreses de nova creació) que garanteixin una correcta
execució dels treballs que es pretenen contractar, considerant que per la tipologia dels mateixos cal
acreditar una mínima experiència per dotar de majors garanties la qualitat de la seva execució.

NURIA BOFILL
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aquest sentit, la solvència econòmica i la tècnica requerida té en especial consideració la tipologia dels
treballs que s’han d’executar i les dimensions i durada dels mateixos, considerant que és suficient per tal
de garantir-ne el correcte compliment i, alhora, no és desmesurada, per no impedir l’accés a les PIMES a
la licitació.
Compromís d’adscripció de mitjans personals o materials per a l’execució del contracte:
No s’escau.
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K. GARANTIES
Provisional
Definitiva
Complementària
Es permet el dipòsit de la garantia amb la
retenció en el preu
Forma i condicions de la retenció:

No
5% del preu d’adjudicació per a cada lot
No
Sí

Es fa d'acord amb l'article 8 b) del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig de mesures urgents en matèria de
contractació pública. L'import total d'aquesta serà retingut del primer o únic abonament del contracte. Si el
primer abonament no és suficient per cobrir la totalitat de la garantia definitiva el que resti pendent de la
garantia es retindrà del preu en el següent abonament i així successivament fins cobrir la totalitat de la
garantia definitiva.
L. PROGRAMA DE TREBALL
Programa de treball

No

Carlota Rebull Freixa

Cessió
Subcontractació
Tasques que obligatòriament s’hauran de
fer per l’adjudicatari
Obligació del licitador a indicar en la seva
oferta la part del contracte prevista a
subcontractar, indicant import i nom o
perfil professional dels subcontractistes
Pagaments directe als subcontractstes per
part de l’Ajuntament
Percentatge de subcontractació a favor de
Centres Especials de Treball i/o empreses
d’inserció
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M. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ

No

No
No

N. REVISIÓ DE PREUS
Revisió de preus

No

O. RESPONSABLE MUNICIPAL DEL CONTRACTE
Núria Bofill Hernández. Responsable de la Unitat de
Promoció Econòmica

NURIA BOFILL

Nom i càrrec
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Sí, segons regla general de l’article 214 LCSP
Sí, segons regla general de l’article 215 LCSP
No s’escau
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Q. OBLIGACIONS CONTRACTUALS
Q.1. Obligacions essencials a més de les que es deriven de la normativa d’aplicació.
El total compliment dels principis ètics i les regles de conducta previstos als plecs.
L’incompliment d’aquesta condició especial serà considerat infracció greu i pot ésser causa de resolució
del contracte.
Q.2. Condicions especials d’execució:
Els adjudicataris als 3 lots es comprometen a:
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Que el vehicle utilitzat per al transport dels equips i material a subministrar sigui de baixes
emissions, considerant com a tals aquells que tinguin una antiguitat màxima de 5 anys.
Per acreditar aquest fet el contractista haurà d’aportar la fitxa tècnica del vehicle que pretengui
utilitzar per al transport, que haurà de complir aquest requeriment. El responsable del contracte
serà l’encarregat de comprovar in situ que el transport s’ha realitzat amb aquell vehicle.



Fer una correcta gestió ambiental en l’execució de la seva prestació, prenent les mesures
necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes
acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que
siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.
Per acreditar aquest fet l’adjudicatari haurà d’aportar una declaració responsable amb les
mesures adoptades que podrà ser verificada en qualsevol moment pel responsable del contracte.

L’incompliment d’aquestes condicions tindrà caràcter de greu.

Carlota Rebull Freixa
27/08/2019 RESPONSABLE DE
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Justificació de les condicions especials d’execució:
S’ha escollit una condició especial de caràcter ambiental que contribueix al respecte del medi ambient.
Addicionalment, s’ha previst una condició especial d’execució de caràcter social que permeti la
incorporació al mercat de treball de persones desocupades inscrites a les oficines d’ocupació, prioritzant
en la seva contractació les que pertanyin a col·lectius desfavorits, amb dificultats d’accés al món laboral
amb risc d’exclusió social.

R. PÒLISSES
R.1. Pòlissa Responsabilitat civil.

Import: 300.000€ per sinistre/any (per cadascun dels
lots adjudicats).

S. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
LOTS 1 i 2: LOGÍSTICA FIRES EXPOHABITAT i GASTRONOMICA

NURIA BOFILL
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Criteris avaluables automàticament fins un màxim de 100 punts.
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L’oferta econòmica més baixa: 40 punts.
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Vi = (Bi/Bmax) x 40
On
Vi = Puntuació o valoració atorgada a cada oferta
Bi = Baixa corresponent a cada oferta
Bmax = Baixa màxima d’entre les presentades a la licitació


Retolació dels estands amb materials reutilitzables i logotip de la fira: 30 punts.



Aportació d´un panell serigrafiat en color de pvc de 2 mm pel programa d’activitats de la fira
compatible amb el suport de rodes ja existent de 5x4 m: 10 punts.



Compromís de contractar joves inscrits a l’atur de fins a 29 anys: fins a 20 punts:
a) Per la contractació d’1 jove de fins a 29 anys que formi part del col·lectiu anteriorment indicat:
10 punts.
b) Per la contractació de 2 joves de fins a 29 anys que formi part del col·lectiu anteriorment
indicat: 20 punts.

Lot 3 DIRECCIÓ, LOGISTICA I MUNTATGE CONGRES D’EMPRENEDORIA
Criteris avaluables automàticament fins un màxim de 100 punts.

Carlota Rebull Freixa



Aportació de 2 rètols serigrafiats amb PVC de 3 mil·límetres de 1x1,50 m amb la informació de les
ponències i horaris: 20 punts.



Compromís de millora del càtering amb un brunch (consistent en una beguda (cervesa artesanal o
vi de proximitat del territori i un petit refrigeri amb patates i olives o similar) per la conferència
magistral: 20 punts.



Compromís de contractar joves inscrits a l’atur de fins a 29 anys: fins a 20 punts:

NURIA BOFILL
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a) Per la contractació d’1 jove de fins a 29 anys que formi part del col·lectiu anteriorment indicat:
10 punts.
b) Per la contractació de 2 joves de fins a 29 anys que formi part del col·lectiu anteriorment
indicat: 20 punts.

Justificació dels criteris de valoració:
Els criteris de valoració automàtica fan referència al preu o millores de serveis relacionades directament
amb la gestió de l’esdeveniment, tenint en consideració l’objecte de cada lot i els elements que es
pretenen potenciar en cadascun d’ells per a obtenir un servei de major qualitat que beneficiï a la fira o
congrés a organitzar:
28/08/2019 Regidora de Benestar Social i
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LOTS 1 i 2
Es valora en un 40% el preu de l’oferta i en un 60% restant amb criteris de valoració objectiva que
pretenen valorar la millora en la senyalització dels estands existents i en l’aportació d’un panell serigrafiat
que s’adeqüi al suport de rodes que ja té l’Ajuntament als efectes d’abaratir costos.
Addicionalment, s’incorpora com a criteris de caràcter social la contractació de persones joves,
desocupades, de fins a 29 anys, als efectes de garantir que l’organització d’una fira que atrau a centenars
de persones al municipi comporta, alhora, la millora de la situació personal i professional de les persones
joves desocupades.
La proporció assignada a cada criteri de valoració respon proporcionalment a la importància de cada
criteri de valoració en relació al total.

Carlota Rebull Freixa
27/08/2019 RESPONSABLE DE
PROMOCIÓ ECONÒMICA
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LOT 3
Es valora en un 40% el preu de l’oferta i en un 60% restant amb criteris de valoració objectiva que
pretenen valorar la millora amb l’aportació de 2 rètols serigrafiats amb PVC de 3 mil·límetres de 1x1,50 m
amb la informació de les ponències i horaris.
Addicionalment, es valora la millora del càtering que s’exigeix en el PPT al considerar que aquest és una
acte troncal del congrés gràcies al qual es potencia el networking entre els assistents, fet que potencia
l’èxit del Congrés.
Addicionalment, s’incorpora com a criteris de caràcter social la contractació de persones joves,
desocupades, de fins a 29 anys, als efectes de garantir que l’organització d’una fira que atrau a centenars
de persones al municipi comporta, alhora, la millora de la situació personal i professional de les persones
joves desocupades.
La proporció assignada a cada criteri de valoració respon proporcionalment a la importància de cada
criteri de valoració en relació al total.
Justificació de les formules triades per a la valoració dels diferents criteris:
S’han escollit aquestes fórmules perquè reparteixen els punts de forma clara, proporcional i sense
desviacions.

NURIA BOFILL
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T. BAIXES PRESSUMPTAMENT ANORMALS O DESPROPORCIONADES
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Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals o
desproporcionades (no es tenen en compte els criteris subjectes a judici de valor):
1. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi els dos
criteris següents:
a) Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.
b) Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu sigui
superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules administratives particulars

Carlota Rebull Freixa

a) Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 20% a la
de l’altra oferta.
b) Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu sigui
superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.
3. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi
els dos criteris següents.
a) Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més d’un 10% a la
de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana de les puntuacions
de totes les ofertes econòmiques presentades.
b) Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del preu, sigui
superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana
d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el valor absolut de la
diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes. La
desviació mitjana de les puntuacions és igual a la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.
Justificació:
Aquesta metodologia deriva de l’article 85 del RD 1098/2001 aplicat, matemàticament, quan hi ha
diferents criteris de valoració, de manera que es determini l’oferta desproporcionada atenent tant al criteri
cost com a qualsevol altre que es valori matemàticament.

U. OBLIGACIONS RELATIVES A LA FISCALITAT, PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT, TREBALL I
CONDICIONS LABORALS I DE CONTRACTAR A UN PERCENTATGE ESPECÍFIC DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT.
No se’n preveuen
U.2. CAUSES DE RESOLUCIÓ DERIVADES DE LES RECOLLIDES LEGALMENT.
L’incompliment de les obligacions contractuals essencials establertes a l’apartat Q.1

NURIA BOFILL
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2. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi els
dos criteris següents:
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V. MODIFICACIONS CONVENIADES DEL CONTRACTE
Modificacions conveniades del contracte

Sí

En cas afirmatiu, la/es causa/es prevista/es i precisa/es de modificació del contracte, les
condicions, l’abast i increment màxim/a de l’import de la modificació, és/són les següents:

28/08/2019 Regidora de Benestar Social i
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Les necessitats logístiques que es pretenen contractar s’han fixat en base als participants i expositors de
les fires i del congrés d’edicions anteriors i, en funció de la gestió de les fires i del congrés, aquesta
previsió pot variar. Per això, es preveuen modificacions del contracte per tal de poder donar resposta a un
possible increment o disminució del número d’expositors i participants a cada fira o congrés i poder
adequar les necessitats logístiques de cada esdeveniment al número de participants i expositors final.
L’import màxim de les modificacions
correspondrà al següent % del pressupost
base de licitació

20% del PBL de cada Lot

W. ACTA D’INICI
Necessitat d’acta d’inici per iniciar la
prestació contractada
En cas afirmatiu, termini màxim per portarla a terme

Sí..
S’haurà de realitzar una acta d’inici 1 mes abans de la
realització de cada fira o congrés on es determinaran les
necessitats finals, els expositors que hi participaran, etc

X.1. Característiques formals de la documentació relativa als aspectes tècnics que ha de reunir la
proposició tècnica (sobre B):

Carlota Rebull Freixa
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X. ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE S’EXIGEIXI EN EL SOBRE A O B, O PER A L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE

No s’escau
X.2. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores al sobre A:
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No s’escau
X.3. Altra documentació per a l’adjudicació del contracte:
Per a cada Lot: Certificat de l’asseguradora RC que determini el número de Pòlissa, el prenedor de
l’assegurança, el beneficiari de l’import de la cobertura, les cobertures i la seva vigència,
Y.CONTACTE AMB MENORS
Les activitats del servei objecte de licitació
impliquen contracte habitual amb menors

No

NURIA BOFILL
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La regidora de Promoció econòmica,

El cap/coordinador,
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Carlota Rebull Freixa
NURIA BOFILL
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Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura electrònica
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ANNEX – CÀLCUL DE COSTOS
LOT 1 – Logística de la fira Expohabitat o similar
Concepte
Retribucions salarials:
Seguretat Social (30% retribucions salarials)
Lloguer estands i moqueta
Megafonia i mitjans audiovisuals
Aparell elèctric (generador)
Despeses de transport
Altres despeses directes
Despeses generals d'estructura
Benefici industrial

1.014,00 €
1.086,00 €

Total costos indirectes

2.100,00 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Iva exclòs)

20.200,00 €

Carlota Rebull Freixa

Concepte
Retribucions salarials:
Seguretat Social (30% retribucions salarials)
Lloguer estands i moqueta
Megafonia i mitjans audiovisuals
Aparell elèctric (generador)
Despeses de transport
Altres despeses directes
Total costos directes
Despeses generals d'estructura
Benefici industrial

Total
2.000,00 €
600,00 €
12.000,00 €
1.200,00 €
1.300,00 €
500,00 €
500,00 €
18.100,00 €
1.014,00 €
1.086,00 €

Total costos indirectes

2.100,00 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Iva exclòs)

20.200,00 €

LOT 3 – Direcció i logística del Congrés d’Emprenedoria o similar
Concepte
Retribucions salarials:
Seguretat Social (30% retribucions salarials)
Moqueta i aules conferències
Megafonia i mitjans audiovisuals
Aparell elèctric (calefacció)

Total
3.000,00 €
900,00 €
7.000,00 €
1.200,00 €
500,00 €

NURIA BOFILL
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18.100,00 €

LOT 2 – Logística de la fira Gastronòmica o similar
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Total costos directes

Total
2.000,00 €
600,00 €
12.000,00 €
1.200,00 €
1.300,00 €
500,00 €
500,00 €

L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento
se puede comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web
Codi Segur de Validació

a4981b65861e46279a1f3bcb2ecd9286001

Url de validació

https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Plaça de la Concòrdia, 7
17251 Calonge i Sant Antoni
Tel. 972 66 03 75
www.calonge.cat

Càtering congrés
Despeses de transport
Total costos directes
Despeses generals d'estructura
Benefici industrial

6.000,00 €
500,00 €
20.100,00 €
1.700,00 €
1.200,00 €

Total costos indirectes

2.900,00 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (Iva exclòs)

23.000,00 €
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Carlota Rebull Freixa
NURIA BOFILL
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Pels serveis d’organització d’exposicions, fires i congressos, el conveni aplicable seria si no tenen mitjans propis i
subcontracten les activitats el CC d´Oficines i despatxos(79000375011994), en el supòsit que l’empresa posa personal
de caràcter administratiu que s’encarrega de subcontractar altres empreses per a la instal.lació,difusió,etc...

L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento
se puede comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web
Codi Segur de Validació

a4981b65861e46279a1f3bcb2ecd9286001

Url de validació

https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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Plaça de la Concòrdia, 7
17251 Calonge i Sant Antoni
Tel. 972 66 03 75
www.calonge.cat

L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento
se puede comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web
Codi Segur de Validació

a4981b65861e46279a1f3bcb2ecd9286001

Url de validació

https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

