ACORD D’ADJUDICACIÓ
Atès que Reus Desenvolupament Econòmic, S.A. (REDESSA), va convocar un
procediment de licitació per la servei d’una proposta creativa, organització,
coordinació, muntatge i realització de les desfilades de moda nupcial durant
la celebració de la fira tot nuvis a les instal·lacions de Reus Desenvolupament
Econòmic, S.A. (REDESSA).
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Vista l’Acta d’obertura del Sobre A, de documentació administrativa, de data
20 de setembre del 2019.
Vista l’Acta d’obertura del Sobre B, de documentació dels criteris
d’adjudicació ponderables mitjançant un judici de valor, de data 20 de
setembre del 2019.
Vist l’informe del comitè d’experts de valoració de la proposta tècnica de data
27 de setembre del 2019, en el que es fa constar la valoració del sobre B,
presentat per una sola empresa, REUS MODELS, S.L., d’acord amb els criteris de
valoració establerts en l’Annex 4 del Plec de Clàusules administratives.
Vista l’Acta d’obertura del Sobre C, de les proposicions econòmiques, de data
30 de setembre del 2019, en el que es fa constar la valoració de les ofertes
presentades per cadascun dels licitadors d’acord amb els criteris de valoració
establerts al Plec de clàusules administratives.
Vista l’acta de la Mesa de contractació de proposta d’adjudicació de 30 de
setembre del 2019.
Vist que l’empresa REUS MODELS, S.L., es proposada com adjudicatària a
l’haver presentat la documentació exigida en temps i forma, de conformitat
amb la clàusula 17º del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Per tot això, ACORDO:
1.- ADJUDICAR a l’empresa REUS MODELS, S.L. el contracte de servei d’una
proposta creativa, organització, coordinació, muntatge i realització de les
desfilades de moda nupcial durant la celebració de la fira tot nuvis a les

instal·lacions de REDESSA, per un import de 27.975,00 € anual (33.849,75 € IVA
inclòs), i per un termini inicial d’execució de dos (2) anys, prorrogable fins dues
(2) anualitats més, essent la durada total de quatre (4) anys, inclosa la pròrroga.
2.- NOTIFICAR als licitadors el present acord.
3.- PUBLICAR el present acord al Perfil de Contractant.
4.- FORMALITZAR el contracte en el termini establert al Plec de clàusules
administratives.
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