INFORME SOBRE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ DEL 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)
1. JUSTIFICACIÓ I NECESSITAT
Aquest contracte pretén garantir els serveis d’una proposta creativa, organització,
coordinació, muntatge i realització de les desfilades de moda nupcial durant la
celebració de la fira Tot Nuvis a realitzar a les instal·lacions de REDESSA, en el
desenvolupament de les seves activitats que li són pròpies.

REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SA · NIF A43423649
Registre Mercantil de Tarragona, tom 1077, foli 191, full T10401. Secció Societats

2. INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS
Tenint en compte que REDESSA no disposa dels mitjans humans adequats suficients
per prestar el servei requerit, s'opta per externalitzar la seva prestació, atès que hi
ha empreses amb una activitat social adequada i especialitzada per desenvolupar
l'objecte del contracte i donar resposta de forma eficaç a les necessitats requerides.
3. CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT
No aplica
4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
El tècnic del Departament de fires de REDESSA
5. OBJECTE DEL CONTRACTE
L’objecte del present plec és la prestació del servei de realització 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,
d’acord amb la clàusula primera del present Plec i el Plec de prescripcions
tècniques.
6. LOTS
D’acord amb l’article 99.3 i 116.4 g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE,
de 26 de febrer de 2014 (a partir d’ara, LCSP) no es considera procedent la divisió
del contracte en lots ja que l’execució independent per una pluralitat de
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contractistes diferents de les actuacions que comprèn el contracte, s’entenen com
a una unitat que impossibilita la correcta execució del mateix des del punt de vista
tècnic, ja que es tracta de prestacions que per la seva naturalesa i característiques
– totes elles formen un sistema interrelacionat- són tècnicament indissociables unes
de les altres i no és possible coordinar la seva execució per una pluralitat de
contractistes diferents.
7. CODI CPV
- 79955000-3: Serveis d'organització de desfilades de modes.
8. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
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El plec de prescripcions tècniques ha estat elaborat pel tècnic del Departament de
fires de REDESSA. Conté la totalitat de les prestacions que constitueixen l’objecte del
contracte, permet a les empreses l’accés en condicions d’igualtat al procediment
de contractació i s’ha formulat tenint en compte les regles de l’article 126.5 LSCP.
9. DURADA
La durada del contracte es fixa per un període de dos (2) anys a comptar des de la
formalització del contracte, i es podrà prorrogar fins dues (2) anualitats més, essent
la durada total de (4) quatre anys, incloses les pròrrogues.
10. SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL
No correspon.
11. FINANÇAMENT
El compte comptable en el qual s’imputaran les despeses corresponents a aquest
contractes és: 60700000.
Es tracta de despesa corrent i de funcionament dels serveis, i de caràcter recurrent
i periòdic.
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12. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
Valor estimat del contracte (VEC): 123.200,00€ (IVA exclòs) desglossat de la següent
manera:
CONCEPTE

TOTAL
IVA)
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Durada inicial (2 anys)
-Primera anualitat
-Segona anualitat
Possibles pròrrogues
-Tercera anualitat
-Quarta anualitat

(sense

28.000,00€
28.000,00€
28.000,00€
28.000,00€

TOTAL
Modificacions previstes (20% del preu del
contracte referit a la durada inicial del
contracte)

112.000,00

VEC

123.200,00€

11.200,00€

13. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El pressupost base de licitació és de 56.000,00€ (sense IVA) 67.760,00€ (IVA inclòs),
desglossat en les següents anualitats:
ANUALITAT

BASE
IMPOSABLE

IVA

TOTAL (IVA
inclòs)

Primera
anualitat

28.000,00€

5.88
0,00
€

33.880,00€

Segona
anualitat

28.000,00€

5.88
0,00
€

33.880,00€

TOTAL

56.000,00€

11.7
60,0
0€

67.760,00€
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14. REVISIÓ DELS PREUS
No s’admet.
15. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
La contractació de l’execució dels serveis objecte del present Plec s’adjudicarà pel
procediment obert i tramitació ordinària, i no subjecte a regulació harmonitzada.
D’acord amb l’article 116.4.a de la LCSP, s’ha escollit el procediment obert per ser
el que gaudeix de més transparència i ofereix una major concurrència competitiva,
complint amb els principis de l’article 1 de la LCSP.
16. CONTRACTE RESERVAT
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No correspon
17. HABILITACIÓ PROFESSIONAL
No correspon
18. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA
De conformitat amb el que es disposa en els articles 87 i 90 de la LCSP, s'ha optat
per exigir l'acreditació de la solvència econòmica a través dels següents mitjans:
- Volum anual de negocis, referit a l’any de major volum de negoci, respecte els tres
últims anys conclosos, que haurà de ser com a mínim una vegada i mitja del valor
anual mitjà del contracte (42.000,00 euros).
- Assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de cobertura global de
600.000 euros/sinistre i 300.000 euros/víctima.
S'han fixat aquest mitjans en considerar que permet garantir al mateix temps una
aptitud suficient per part dels potencials licitadors interessats en el contracte i un
accés no restrictiu de la licitació. Tenint en compte el pressupost estimat de
56.000,00€ (sense IVA) i les característiques del sector, és una xifra proporcional a
les exigències del contracte, procurant el degut equilibri entre els seus interessos del
contracte.
19. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL
Per acreditar la solvència tècnica o professional, s'ha decidit emprar el següent
mitjà:
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-Presentar la relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar
naturalesa als que constitueixen l’objecte del contracte, en el curs de com a màxim,
els últims 3 anys.
Les noves exigències derivades de la LCSP respecte a les empreses de nova creació,
fa necessari considerar més d'un criteri de solvència al marge de l'indicat en l'article
90.1.a), per a així poder preservar la funció que posseeix la solvència tècnica o
professional dins del procediment de contractació i garantir la lliure concurrència.
Tal com disposa l'article 90.4 de la LCSP, en els contractes no subjectes a regulació
harmonitzada, quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent
per tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència
tècnica s'acreditarà per un o diversos dels mitjans a què es refereixen les lletres b) a
i) anteriors, sense que en cap cas sigui aplicable el que s'estableix en la lletra a),
relatiu a l'execució
d'un nombre determinat de serveis.
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20. CLASSIFICACIÓ
No és exigible.
21. VARIANTS
No s’admeten.
22. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
CRITERIS BASATS EN JUDICIS DE VALOR SUBJECTIUS (Fins a 60 punts) SOBRE B:
Es donarà la màxima puntuació a la proposta que presenti una millor oferta del
servei, atenent a les necessitats descrites en el plec de prescripcions tècniques,
valorant-se d’acord amb els següents criteris:
-Es valorarà fins a 60 punts la presentació d’una memòria sobre la prestació del
servei. Els apartats i el contingut de la memòria hauran de tenir el mateixos títols de
l’1 al 4, així com els subapartats, detallats a continuació:
1) Disseny de la passarel·la, Backstage i KissingRoom (0-20 punts).
Es tracta de presentar un projecte global de la passarel·la incloent Backstage i
KissingRoom, prenent com a base el disseny de la passarel·la i llistat de materials
orientatius i mitjans tècnics que s'especifiquen al Plec Tècnic, d’acord amb els
següents subapartats:
1.1.Passarel·la (0 a 10 punts).
Es valorarà segons l’orientació del Plec tècnic així com l’originalitat i ambientació
de la proposta de disseny de la passarel·la final.
1.2. Backstage (0 a 5 punts).
Es valorarà segons l’orientació del Plec tècnic.
1.3. KissingRoom (0 a 5 punts).
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Es valorarà segons l’orientació del Plec tècnic així com l’originalitat i temàtica
establerta en la zona de passarel·la.
2. Direcció tècnica del muntatge de la passarel·la (0-15 punts).
2.1. Capacitat, experiència organitzativa en el muntatge de desfilades i
esdeveniments similars (0-7,5 punts).
2.2. Capacitat de resposta per emergències i necessitats extraordinàries en el
muntatge de desfilades (0 a 7,5 punts).
L’empresa licitadora hauria d’especificar la organització tècnica que es portarà a
terme per garantir l’èxit de les desfilades.
3. Presentació del projecte artístic (0-15 punts).
3.1. Entrega d’un projecte orientatiu artístic, incloent imatges orientatives o simulació
del projecte artístic:
3.1.1. Decoració: es valorarà la utilització de materials i elements destinats a la
decoració de la passarel·la, segons les orientacions indicades al Plec tècnic (5
punts).
3.1.2. Ambientació: es valorarà la proposta més propera a les noves tendències en
moda (4 punts).
3.1.3. Il·luminació: es valorarà un sistema d’il·luminació adaptat a la temàtica de la
passarel·la (2 punts).
3.1.4. So, música i sistemes audiovisuals: es valorarà la qualitat dels equips tècnics
destinats a la prestació del servei (2 punts).
3.1.5. Fotografia i vídeo: es valorarà la prestació de servei de fotografia i vídeo i la
posterior entrega del material editat de cada desfilada amb fotos i vídeo (2 punts).
4. Organització de la selecció i contractació dels models (masculins/femenins) que
es destinaran a la prestació del servei (0-10 punts).
4.1. Models participants a les desfilades, de 11-12 (5 punts).
4.2. Models participants a les desfilades, de 13- 14 (6 punts).
4.3. Models participants a les desfilades, de 15-16 (7 punts).
4.4. Models participants a les desfilades, de 17-18 (8 punts).
4.5. Models participants a les desfilades, 19 o més (10 punts).
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CRITERIS QUALIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA-OFERTA ECONÒMICA (Fins a 40
punts) SOBRE C:
Les ofertes es valoraran d’acord amb la fórmula que es relaciona tot seguit:
A) Costos de la proposta creativa, organització, coordinació, muntatge i realització de
les desfilades de moda nupcial (0-30 punts).

Oferta econòmica de la proposta creativa, organització, coordinació, muntatge i
realització de les desfilades: P=30x ImpLic-Oferta
ImpLic-Ofmin
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B) Costos salarials (models) (0-10 punts).
Oferta econòmica costos salarials (models): P=10 x ImpLic-Oferta
ImpLic-Ofmin
Essent:
P= resultat de la puntuació de l’apartat
ImpLic= Preu de la licitació per aquest concepte
Oferta= oferta preu que es valora
Ofmin= oferta preu més baixa
La puntuació màxima serà per a l’oferta que presenti el preu anual més baix segons
fórmula.
23. BAIXES ANORMALS O DESPROPORCIONADES
Es consideraran, en principi, com a temeràries o desproporcionades aquelles ofertes
que es trobin en algun dels següents supòsits, i hagin obtingut més de 20 punts en
els criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor:
-Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més
de 25 unitats percentuals.
-Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals
a l’altra oferta.
-Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà
pel còmput de l’esmentada mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui
superior en més de 10 unitats percentuals a l’esmentada mitja. En qualsevol cas, es
considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.
-Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles
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existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 10 unitats
percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les ofertes que no
es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior
a tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.
24. COMITÈ D’EXPERTS-ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT
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Donat que els criteris sotmesos a judici de valor tenen una ponderació més gran que
la dels criteris automàtics, és procedent la seva valoració per un comitè format per
experts amb una qualificació apropiada o bé encarregar-la a un organisme tècnic
especialitzat, en els termes que preveu l’article 146.2.a) de la LCSP.
El comitè d’experts estarà format pels següents membres:
-Assessors jurídics:
Sra. Núria Puig- Funcionària de l’Ajuntament de Reus, o la seva suplent.
Sr. Josep Alberich- Secretari del Consell d’Administració de REDESSA, o el seu suplent.
-Tècnics experts:
Sra. Lina Torrent- Tècnic Responsable del Departament de Producció de Redessa,
o la seva suplent.
Sr. Ramon Garcia-Vallaure- Responsable Comercial de Fires de Redessa, o el seu
suplent.
25. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
Un 20% del preu del contracte
26. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
a) El contractista resta obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria
medi ambiental, en particular, a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec,
dels materials d’envàs, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus
produïts com a conseqüència de l’execució del contracte.
b) Manteniment, durant tota l’execució del servei, de les condicions laborals i socials
a les que l’adjudicatari es comprometi a la seva oferta.
c) L’empresa adjudicatària durant l’execució del contracte ha de garantir:
- Que no s’utilitza llenguatge o imatges sexistes, que atemptin contra la igualtat de
les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la infantesa, o
que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els drets
dels animals.
- Que la comunicació no incorri en qualsevol tipus de discriminació per raó
d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o altres condicions o
circumstàncies personals o socials.
- Que en les seves comunicacions derivades de l'execució del contracte, s’eviti
l’exaltació de la violència.
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27. PENALITATS
S’estableix un règim genèric de penalitats:
A) Tipificació d’incompliments:
Els incompliments en què pot incórrer l’adjudicatari en la prestació dels treballs es
qualificaran com a lleus, greus i molt greus, segons la tipificació que es detalla a
continuació:
a)
b)
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c)

d)

e)
f)

1.- Incompliments lleus:
L’omissió del deure de comunicar situacions contràries a la correcta prestació del
servei contractat, en el termini màxim de 24 hores des del seu coneixement.
La falta de respecte al públic, als treballadors o clients de REDESSA, i a la resta de
personal dels centres on es presta el servei.
L’abandonament del lloc de treball sense causa justificada o el servei durant la
jornada. Si a conseqüència d’aquest abandonament s’ocasiona un perjudici de
consideració als usuaris o al personal dels centres, o és causa d’accident, la falta
pot considerar-se greu o molt greu.
Les petites negligències en la realització del treball, o en la cura i conservació dels
materials propietat de REDESSA. Quan l’incompliment de l’anterior origina
conseqüències de gravetat en la realització del servei, la falta es pot considerar
greu o molt greu.
No respectar el sistema de gestió de residus establert en les instal·lacions de
REDESSA.
En general, qualsevol altra actuació o incompliment de les condicions del plec de
clàusules, què pugui ocasionar perjudici al servei i que no es contempli en els
apartats següents.
2. Incompliments greus:

a) La manca dels elements de seguretat necessaris per a la prestació del servei
encarregat, o la utilització d’eines defectuoses que impedeixin una correcta
prestació del servei.
b) L’incompliment dels terminis parcials, establerts per a la realització dels serveis.
c) La modificació del projecte o servei, sense causa justificada i sense notificació prèvia.
d) Incompliment de les decisions preses pel responsable de REDESSA.
e) La falsedat de la informació que faciliti a REDESSA.
f) La insuficiència de personal i/o qualificació professional inferior a l’ofert.
g) La manca de puntualitat en l’inici de les desfilades programades, més de 10 minuts.
h) La insuficiència o inexistència dels mitjans tècnics especificats a l’oferta, o la manca
d’operativitat d’aquests.
i) Qualsevol altre incompliment del contracte que causi un perjudici greu al servei.
j) L’incompliment de les condicions tècniques establertes en l’oferta i/o dels mitjans
tècnics oferts, així com del projecte tècnic presentat (i que se’n derivi una
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inadequada realització del servei o un servei de qualitat inferior respecte a
l’establert).
k) No dipositar correctament els residus a la via pública respectant el sistema de gestió
de residus de les instal·lacions de REDESSA.
l) No poder localitzar al responsable de les desfilades durant l’esdeveniment.
m) La realització de tres incompliments lleus.
3.- Incompliments molt greus:
a) La desobediència reiterada a les ordres escrites de REDESSA, relatives a la prestació
del servei. Per reiteració s’entendrà l’incompliment de tres o més ordres.
b) Paralització o interrupció del servei per motius no justificats.
c) No presentar-se al lloc de treball en les desfilades programades.
d) La inexistència o falta de cobertura de la pòlissa de responsabilitat civil que empari
els riscos i responsabilitats de l’adjudicatari en l’execució del servei.
e) Inexistència dels materials tècnics i decoratius pel muntatge general de la passarel·la.
f) El retard sistemàtic i comprovat en la prestació del servei (més de tres advertències
escrites de REDESSA).
g) Frau, falsedat, abús de confiança i deslleialtat en la forma de prestació del servei.
h) La comissió de furts o robatoris durant l’exercici de les seves tasques.
i) La violació del secret de correspondència o de documentació dels centres i
dependències, o de les persones, en els locals i instal·lacions on es realitzen les
desfilades.
j) La manca de puntualitat en l’inici de les desfilades programades, més de 20 minuts.
k) Els maltractaments de paraula o d’obra, o falta greu de respecte i consideració a les
persones en les instal·lacions de REDESSA.
l) La no realització de les millores presentades per l’empresa en la seva oferta.
m) La desobediència reiterada a les ordres escrites de REDESSA, relatives a la prestació
del servei. Per reiteració s'entendrà l'incompliment de tres o més ordres.
n) L’incompliment de les obligacions especials del contracte.
o) Incompliment de l’obligació de prorrogar el contracte.
p) La realització de tres infraccions greus.
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28. CAUSES DE RESOLUCIÓ
a) La demora en l’inici de les prestacions.
b) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevenció de riscos laborals.
c) L’incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest
plec i en el de prescripcions tècniques.
d) L'incompliment de les clàusules i obligacions especials del contracte incloent les
condicions especials d'execució quan aquest incompliment hagi estat qualificat
d'infracció greu i concorre dol, culpa o negligència de l'empresa i, si es tracta de
clàusules especials, sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la
indemnització de danys i perjudicis.
e) No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no
siguin públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels
que hagi tingut coneixement amb ocasió del contracte.
f) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte
quan produeixi un perjudici molt greu.
29. CESSIÓ DEL CONTRACTE
S’admet, prèvia autorització de REDESSA.
30. SUBCONTRACTACIÓ
S’admet.
Reus, a la data de l'última de les signatures electròniques de les parts intervinents.

VICTOR
ALVAREZ PRAT DNI 39868033V
(TCAT)

Firmado digitalmente
por VICTOR ALVAREZ
PRAT - DNI 39868033V
(TCAT)
Fecha: 2019.08.29
11:13:19 +02'00'

Víctor Àlvarez
Gerent REDESSA

digitalmente
JOSÉ EDUARDO Firmado
por JOSÉ EDUARDO
ALONSO BAILO - ALONSO BAILO - DNI
(TCAT)
DNI 39860217K 39860217K
Fecha: 2019.08.29
(TCAT)
13:26:51 +02'00'

Eduard Alonso
Tècnic del Departament de fires
de REDESSA
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