ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
D’OBERTURA SOBRE C

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

ASSISTENTS
-President: Sr. Víctor Álvarez- Gerent de REDESSA
-Vocals:
Sr. Eduard Vicente- Director de FiraReus
Sra. Noemí Hernández- Coordinadora de l’Oficina d’Habitatge de Redessa
Sr. Gerard Juanpere Toral – Funcionari de l’Ajuntament de Reus
-Secretària: Sra. Liliana Torné- Assessora jurídica de REDESSA
A la ciutat de Reus, essent les 08.30 hores, del dia 30 de setembre del 2019, a les
dependències de REDESSA, s’ha constituït la Mesa per procedir a l’obertura del
SOBRE C de proposició econòmica (documentació relativa als criteris
quantificables de forma automàtica, de la 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).
Constatada l’existència del quòrum legal necessari, el president declara legalment
constituïda la Mesa de contractació i procedeix a l’obertura del Sobre C
mitjançant sobre digital.
A l’acte públic no assisteix cap empresa.
La secretaria de la mesa dona compte del resultat de la qualificació de la
documentació tècnica presentada per l’empresa REUS MODELS, S.L. segons acta
de qualificació documental SOBRE B de data de 20 de setembre del 2019 i de
l’informe tècnic valoratiu emès pel comitè d’experts de data 27 de setembre del
2019, el qual s’adjunta a la present acta, essent la puntuació definitiva del SOBRE
B la següent:
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Disseny de la passarel·la, Backstage i
KissingRoom (0-20 punts)
Direcció tècnica del muntatge de la
passarel·la (0-15 punts)

7,5 punts

Presentació del projecte artístic (0-15
punts).

5 punts

Organització de la selecció i
contractació dels models
(masculins/femenins) que es
destinaran a la prestació del servei (010 punts)
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10 punts

Total

10 punts

32,5 punts

La mesa de contractació fa seu l’informe del comitè d’experts del dia 27 de
setembre del 2019.
Seguidament, el President procedeix a l’obertura del Sobre C de la proposta
econòmica presentada per l’empresa licitadora, REUS MODELS, S.L. per la seva
valoració.
L’oferta econòmica de l’empresa REUS MODELS, S.L. és la següent:
“Es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions
estipulats, per la quantitat total PER ANUALITAT de TRENTA TRES MIL VUIT CENTS
QUARANTA NOU EUROS AMB SETANTA CINC CENTIMS (33.849,75 €), dels quals
27.975,00 €, es corresponen al preu del contracte i 5.874,75 € es corresponent a
l’Impost sobre el Valor afegit (IVA).
El total de l’oferta econòmica constarà dels següents imports de costos directes:
- Costos de la proposta creativa, organització, coordinació, muntatge i realització
de les desfilades de moda nupcial 19.889,40€
- Costos salarials 3.980,00€
-La resta són Costos Indirectes
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A continuació, la Mesa de contractació informa que havent comprovat els imports
de l’oferta econòmica de l’empresa REUS MODELS, S.L. aquesta compleix amb el
requisit de la clàusula 3.3 del Plec de clàusules administratives ja que no supera el
pressupost base de licitació.
Així mateix, la Mesa de contractació procedeix a aplicar les formules dels criteris
quantificables de forma automàtica de l’Annex 3 del Plec de clàusules
administratives, essent el resultat de 0 punts. També es fa constar que l’oferta
presentada no concorre en la baixa desproporcionada o anual.
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Atès el resultat del Sobre C, i essent REUS MODELS, S.L. l’única empresa que es
presenta a la present licitació, la mateixa és acceptada en base al següent quadre
de puntuacions:

EMPRESA
REUS MODELS, S.L.

PUNTUACIÓ
SOBRE "B" (60
PUNTS)

PUNTUACIÓ SOBRE
"C" (40PUNTS)

PUNTUACIÓ TOTAL
(100 PUNTS)

32,5

0

32,5

Per tot l’exposat, la Mesa de Contractació acorda:
1. Proposar a l’òrgan de contractació a l’empresa REUS MODELS, S.L. com
adjudicatària del contracte 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 REDESSA, segons l’oferta que
s’adjunta a la present acta, i per l’import de 27.975,00€ anual (més IVA), tot això
amb la subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques, i la resta de
documentació obrant a l’expedient.
2. Proposar a l’òrgan de contractació que requereixi a l’empresa proposada com
adjudicatària, per tal de què en el termini màxim de deu (10) dies hàbils,
presentin la documentació relacionada a la clàusula 17 del Plec de clàusules
administratives i tècniques.
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Essent les 09.30 hores, es dona per acabat aquest acte, del qual s’estén la present
acta i jo, la secretaria en dono fe.

El President,

La Secretària,

Víctor Álvarez

Liliana Torné
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INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS CRITERIS BASATS EN JUDICIS DE VALOR
SUBJECTIUS DEL CONTRACTE 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)
D’acord amb la clàusula 15ª del Plec de clàusules administratives es procedeix a la
valoració tècnica de la documentació relacionada amb les criteris d’adjudicació
sotmesos a judici de valor, “Sobre B”, obert per la Mesa de contractació en data 20
de setembre del 2019, a les oficines de REDESSA, i que correspon a l’única empresa
presentada, REUS MODELS, S.L.
Es procedeix a la valoració de l’oferta tècnica presentada per l’empresa REUS
MODELS, S.L. d’acord amb l’establert a l’ANNEX 3
del Plec de clàusules
administratives, valorant-se fins a un màxim de 60 punts d’acord amb els següents
criteris:
1) Disseny de la passarel·la, Backstage i KissingRoom (20 punts).
D’acord amb l’annex 3 del plec de clàusules administratives, l’empresa licitadora
presenta 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 valora segons l’orientació del Plec tècnic l’originalitat i ambientació de la
proposta de disseny de la passarel·la final.
Revisada la memòria tècnica presentada per l’empresa REUS MODELS, S.L. fem
constar que no es detallen els materials orientatius que es demanen en el plec
tècnic i que es destinaran al muntatge de la passarel·la.
No obstant, es valora positivament la creativitat i la innovació en el muntatge, així
com l’emmoquetat en color blanc, cadires blanques i la làmpada de cristalls de
Swarovski gegant, ja que són elements que descriuen l’elegància i originalitat que
s’exigeix en el plec tècnic.
En conseqüència el comitè d’experts decideix puntuar amb 5 punts el disseny de
passarel·la presentat per l’empresa REUS MODELS, S.L.
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1.2)

Backstage (0 a 5 punts).

Es valora segons l’orientació del Plec tècnic.
Revisada la proposta presentada per l’empresa REUS MODELS, S.L. fem constar que
el disseny de Backstage respon a les necessitats tècniques del plec tècnic, en la
qual es pot observar la distribució dels espais d’emmagatzematge de roba,
personal de suport, ajudants de vestuari, planxadores i un control de Seguretat i
higiene, camerinos, perruqueria i maquillatge, però no defineix ni el numero de
persones ni el material a utilitzar, és per això que el comitè d’experts decideix
puntuar amb 2,5 punts.

1.3)

KissingRoom (0 a 5 punts).

Es valora segons l’orientació del Plec tècnic l’originalitat i temàtica establerta en la
zona de passarel·la.
Revisada la proposta presentada per l’empresa REUS MODELS, S.L. fem constar que
el disseny del KissingRoom respon a les necessitats tècniques del plec, però no
detalla la quantitat dels materials a utilitzar.
No obstant es valora positivament la proposta presentada en imatges en la qual es
pot observar l’originalitat d’alguns dels elements materials que es destinaran com:
tamborets, cadires, taules i làmpades.
Després d’avaluar aquest subapartat, el comitè d’experts decideix puntuar amb 2,5
punts el disseny de KissingRoom.

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).
Segons la memòria tècnica presentada per l’empresa REUS MODELS, S.L. aquesta
disposa de 21 anys d’experiència en el sector organitzatiu de desfilades i
esdeveniments relacionats amb la moda. A més fa constar que acredita una
experiència de més de 14 desfilades per any els darrers 3 anys amb estaments
públics com Ajuntament de Salou, firaReus, Fira Mataró, Fira Mollerussa, Ajuntament
de Cambrils, Ajuntament de Lleida, Fira de Lleida, Ajuntament de Reus, Associacions
comercials, entre altres.
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Després d’avaluar aquest subapartat, el comitè d’experts decideix puntuar amb 6,5
punts, perquè considerem que la proposta presentada si que compleix amb les
necessitats exigides en el plec tècnic, però no ens indica com serà la relació amb
les empreses participants a la passarel·la.
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 l’organització tècnica que es portarà a
terme per garantir l’èxit de les desfilades.
Es valora positivament la disponibilitat de dos centres de treball propers a les nostres
instal·lacions, però això no garanteix la capacitat de resposta per emergències i
necessitats extraordinàries, ja que s’hauria de concretar el temps de resposta, la
disponibilitat del personal i la substitució del material destinat a la prestació del
servei, és per això, que es puntua amb 1 punt.
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).
La proposta del projecte artístic presentada per l’empresa REUS MODELS, S.L. en
general és poc concreta, ja que no ens detallen els elements que s’utilitzaran a la
decoració, en definitiva, es puntua amb 1 punt el projecte de decoració .
3.1.2. Ambientació: es valorarà la proposta més propera a les noves tendències en
moda (4 punts).
La proposta d’ambientació presentada per l’empresa REUS MODELS, S.L. és
innovadora i original i per aquest motiu es puntua amb 4 punts.
3.1.3. Il·luminació: es valorarà un sistema d’il·luminació adaptat a la temàtica de la
passarel·la (2 punts).
Compleix amb el que es demana al plec tècnic, per tant, es puntuen amb 0 punts.
3.1.4. So, música i sistemes audiovisuals: es valorarà la qualitat dels equips tècnics
destinats a la prestació del servei (2 punts).
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Compleix amb el que es demana al plec tècnic, per tant, es puntuen amb 0 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).
Compleix amb el que es demana al plec tècnic, per tant, es puntuen amb 0 punts.
Després d’avaluar aquest apartat, el comitè d’experts decideix puntuar amb 5
punts la presentació del projecte artístic.
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).
L’empresa REUS MODELS, S.L. es compromet a destinar 24 models professionals
masculins i femenins a la prestació del servei.
El comitè d’experts puntua amb 10 punts la contractació de 24 models
(masculins/femenins).
A continuació el comitè d’experts proposa a la mesa de contractació l’informe de la
puntuació i valoració referida al sobre B, tal com s’especifica en l’annex 3 del plec de
clàusules administratives, amb els criteris establerts i sobre una puntuació de 60 punts,
el resultat de la valoració tècnica de l’única oferta presentada és la següent:
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Disseny de la passarel·la, Backstage i
KissingRoom (0-20 punts)

10 punts

Direcció tècnica del muntatge de la
passarel·la (0-15 punts)

7,5 punts

Presentació del projecte artístic (0-15
punts).

5 punts

Organització de la selecció i
contractació dels models
(masculins/femenins) que es destinaran
a la prestació del servei (0-10 punts)

Total

10 punts

32,5 punts

El que s'informa a la Mesa de contractació, als efectes oportuns a Reus, a la data de
l’última signatura electrònica del present informe.

Assessors jurídics,
CPISR-1 C
Núria Puig
Masanes

Signat digitalment per Josep
ALBERICH FORNS - DNI
39896349C (SIG)
Data: 2019.09.27 13:58:00 +02'00'
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Núria Puig

Josep Alberich

Tècnics experts,
RAMÓN GARCIA
VALLAURE
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39683788W (TCAT)
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