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

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

ANUNCI
De Ajuntament de Calonge i Sant Antoni pel qual es fa pública la licitació d'un contracte dels
serveis de logística de la Fira Expohabitat i de la Fira Gastronòmica i la direcció i logística del
Congrés d’Emprenadoria (Exp. 2019/1698)
-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Organisme: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni
Número d’identificació: 1703400000.
Dependència que tramita l'expedient: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni
Tipus de poder adjudicador Administració Pública: Administració Pública
Principal activitat del poder adjudicador: activitat pública.
Central de compres / contractació conjunta: No.
Número d'expedient: 2019/1698

-2 Obtenció de la documentació i informació:
a) Entitat: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
b) Domicili: Plaça de la Concòrdia, 7.
c) Localitat i codi postal: Calonge CP: 17251.
d) Codi NUTS: ES512.
e) Telèfon: 972660375.
f) Adreça electrònica: contractacio@calonge.cat.
g) Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/calongeisantantoni
a) Data límit d'obtenció de documents i informació: la qual és facilitarà almenys 6 dies abans de
què finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys
12 dies abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.
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b) Horari d’atenció: Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a
l’òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació
complementària en l’adreça electrònica que s’indica a l’apartat A de la Memòria i/o PCAP.
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/calongeisantantoni
-3 Objecte del contracte
a) Descripció de l'objecte: L’Objecte d’aquest contracte és la contractació dels serveis de logística de:
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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
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(bianual).
Lot 3: Direcció i logística CONGRÉS D’EMPRENEDORIA (anual).

b) Admissió de pròrroga: Una anualitat
c) Divisió en lots i número de lots/ de unitats: Si, tres lots d’acord amb la divisió de lots que consta
en el PCAP.
d) Lloc d'execució: Calonge i Sant Antoni
e) Termini d'execució: Dues anualitats
f) Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
g) Codi CPV: 79956000-0
h) Codi NUTS: ES512
-4 Tramitació i procediment:
a) Tipus d’expedient: Serveis
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació: 106.600,00€ més 22.386,00€ d’IVA 21%
a)

Valor estimat del contracte: 191.320,00€

-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: No.
Definitiva: 5% del preu d’adjudicació per a cada lot
-8 Requisits específics del contractista:
a)

Solvència:

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:
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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.
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
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Alternativament a aquesta documentació es podrà presentar certificat de l’import net de la xifra de

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

2bf5895a1ae44108a6b1147fa4d92023001

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

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.
Per al lot 3

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.
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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.
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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.
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.

-9 Criteris d’adjudicació:
LOTS 1 i 2: LOGÍSTICA FIRES EXPOHABITAT i GASTRONOMICA
Criteris avaluables automàticament fins un màxim de 100 punts.


L’oferta econòmica més baixa: 40 punts.
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:
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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.
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Lot 3 DIRECCIÓ, LOGISTICA I MUNTATGE CONGRES D’EMPRENEDORIA

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

2bf5895a1ae44108a6b1147fa4d92023001

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

Criteris avaluables automàticament fins un màxim de 100 punts.


L’oferta econòmica més baixa: 40 punts
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



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:
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.

-10 Condicions particulars per l’execució del contracte:
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:


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.
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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.
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Per acreditar aquest fet l’adjudicatari haurà d’aportar una declaració responsable amb les
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mesures adoptades que podrà ser verificada en qualsevol moment pel responsable del contracte.
L’incompliment d’aquestes condicions tindrà caràcter de greu.

-11 Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No
-12 ACP aplicable al contracte? Sí
-13 Presentació de les ofertes:
a) Data límit de presentació: En el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de l’endemà
de la data de publicació d’aquest anunci al perfil del contractant.
b) Documentació que cal presentar: La prevista en el PCAP, obligatoris annexos de 1.1, 1.2 i 2 del
PCAP que regeix aquest contacte i la resta d’annexos si s’escau.
c) Presentació d’ofertes:
c.1)Presentació presencial: No.
c.2)Presentació Electrònica: Si.
Si escau, indicar:
d) Possibilitat de presentar ofertes per a un, diversos o tots els lots: Sí
Limitació de nombre de lots que es pot adjudicar a cada licitador: No es limita
e) S’utilitzen les comandes electròniques: No procedeix
f)S’accepta la facturació electrònica: Si
g) S’utilitza el pagament electrònic: Si
-14 Obertura de proposicions:
a) Entitat: Ajuntament de Calonge i Sant Antoni.
b) Lloc: Sala de Juntes
c) Data: El primer dimarts hàbil, un cop transcorregudes 24 hores després de la finalització del
termini de presentació de les ofertes (si fos inhàbil, es prorrogarà automàticament al següent dia
hàbil). Si el dia d'obertura de proposicions és festiu, el termini es prorrogarà automàticament fins al
següent dia hàbil.
d) Hora: La que es determini a la convocatòria de la mesa que es publicarà al Perfil del
Contractant.
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és públic.
-15 Despeses d'anunci: No n’hi ha

-17 Recurs:


Recurs especial en matèria de contractació:
a) Òrgan competent en procediments de recurs: Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic
b) Adreça: Via Laietana, 14 (08003 – Barcelona)
c) Termini per presentar recurs: 15 dies hàbils
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-16 Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català i/o Castellà.
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Recurs potestatiu de reposició.
o a) Òrgan competent en procediments de recurs: alcaldia.
o b) Adreça: Plaça Concòrdia, 7 (17251 Calonge).
o c) Termini per presentar recurs: 1 mes.



Recurs d’alçada davant l’òrgan de contractació, si es tracta d’un acte de la Mesa de
Contractació
o
o
o



a) Òrgan competent en procediments de recurs: òrgan de contractació.
b) Adreça: Plaça Concòrdia, 7 (17251 Calonge).
c) Termini per presentar recurs: 1 mes.

Recurs contenciós administratiu
o
o
o

a) Òrgan competent en procediments de recurs: Jutjat Contenciós.
Administratiu Girona.
b) Adreça: Jutjats Girona.
c) Termini per presentar recurs: 2 mesos.

- 18 Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la
Unió Europea. No
Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura
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Miquel Bell-lloch i Palet
L’Alcalde
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