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ACTA DE NEGOCIACIÓ, VALORACIÓ i PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Expedient i Denominació

NEG 1/2021 «PATROCINI DE L’ESDEVENIMENT ESPORTIU «TORNEIG
ESTRELLA DAMM REUS-COSTA DAURADA OPEN 2022 I 2023» PER LA
PROMOCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE REUS I LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA,
DIRECTAMENT O MITJANÇANT QUALSEVOL DELS ENS O SOCIETATS DE
LA SEVA TITULARITAT»

Promotor

Reus Esport i Lleure SA

Assumpte

Acta de negociació i proposta d’adjudicació

NEGOCIACIÓ
El 20 de gener de 2022 a les 14 hores, un cop validada la documentació general i la relativa a l’oferta
tècnica i econòmica presentada per la licitadora SETPOINT EVENTS SA amb el sobre únic s’ha iniciat la
ronda de negociació per mitjans telefònics entre la comissió negociadora de Reus Esport i Lleure SA i
la licitadora.
Oferta inicial: la que consta presentada al sobre únic.
Elements de negociació:
- Rebaixa del pressupost base de licitació edició 2022 i pròrroga 2023.
- Millores relacionades amb l'objecte del contracte: prenent com a mínim les concretes prestacions del
contracte indicades a la carta d’intencions i al plec tècnic
Finalitzada la ronda de negociació, el licitador, en el termini de 24 hores concedit – requeriment per
correu electrònic de 20/1/2021 a les 15:12 h, d’acord amb las clàusula onzena del plec de clàusulesha ratificat i ha formulat per escrit la seva última oferta consistent en :
- aportació de 80 entrades sense cost pel dijous
- 25 % de descompte en totes les entrades que s’adquireixin
La resta d’elements es prestaran d’acord amb la seva oferta inicial presentada al sobre únic.
VALORACIÓ
Atès que l'adjudicació d'aquest contracte es farà mitjançant el procediment negociat sense publicitat, a
l'empara de l'article 168.a) 2n) de la LCSP, pels motius d’exclusivitat indicats, no existint per tant un
altre licitador amb aquestes característiques que pugui executar l'objecte del contracte i sense
concurrència altres possibles licitadors, no s’han seleccionat criteris de valoració d’ofertes per a aquest
expedient, sinó que prèvia validació de l’oferta presentada es farà d’acord amb la clàusula onzena.
El 19/01/2022, d’acord amb la clàusula onzena del plec de clàusules, es va obrir el sobre únic que
contenia l’oferta i es va validar tant la documentació general com l’oferta tècnica i econòmica
presentada per la licitadora SET POINT EVENTS SA i es va considerar que s'ajustava als requeriments
del plec.
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Atès que l’oferta presentada en concepte d’última oferta un cop finalitzada la negociació es tracta
d’una millora de les prestacions previstes al plec tècnic.
La comissió de negociació informa favorablement de l’oferta presentada per SET POINT EVENTS SA.
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Atès que s’ha tramitat el procediment de selecció del contractista mitjançant procediment negociat
sense publicitat per raons d’exclusivitat, en virtut d’allò que estableix l’article 168 a) 2n de la LCSP, en
ser SETPOINT EVENTS, S.A. l’empresa propietària de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual
(incloent marques i signes distintius) del circuit internacional de pàdel anomenat “WORLD PADEL
TOUR” i per tant la única licitadora convidada a participar.
Atès que s’ha validat la documentació general així com l’oferta tècnica i econòmica.
La comissió de negociació PROPOSA A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
PER L’EDICIÓ 2022, A L’EMPRESA SETPOINT EVENTS, S.A. per un import de 163.350 € dels quals
135.000€ corresponen al preu del contracte i 28.350 € corresponen a l’IVA.
En cas de prorrogar-se, l’import d’adjudicació del contracte per l’edició 2023 serà de 169.400€ dels
quals 140.000 € corresponen al preu del contracte i 29.400 € corresponen a l’IVA.
Essent les 15: 15 es dóna per acabat aquest acte.
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