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CONTRACTACIÓ. Exp. 64/2016
RESOLUCIÓ D’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DISSENY,
MUNTATGE, DESMUNTATGE I SUPERVISIÓ DELS ESTANDS QUE CONFORMEN EL
PAVELLÓ

DE

CATALUNYA

A

LA

FIRA

FRUIT

LOGISTICA

2017,

QUE

SE

CELEBRARÀ A BERLIN, DEL 8 AL 10 DE FEBRER DE 2017
Òrgan de Contractació: Promotora d’Exportacions Catalanes S.A. (PRODECA)
Número de Expedient: 64/2016
Descripció de l’objecte: Servei de Disseny, muntatge, desmuntatge i supervisió dels
estands que conformen el Pavelló de Catalunya a la fira FRUIT LOGÍSTICA 2017 que se
celebrarà a Berlín, dels dies 8 al 10 de febrer de 2017.
Tramitació: Ordinària.
Procediment: Obert
Forma: No harmonitzada

Antecedents:
1.- En data 10 de novembre de 2016 es va publicar a la plataforma de contractació
l’anunci de licitació per contractar el servei de disseny, muntatge, desmuntatge i
supervisió dels estands que conformen el Pavelló de Catalunya a la fira FRUIT LOGÍSTICA
2017 que se celebrarà a Berlín, dels dies 8 al 10 de febrer de 2017.
2.- En data 12 de desembre de 2016 es va procedir a l’obertura del Sobre A
“Documentació General”, donant per complerta la documentació presentada per
l’empresa Viajes el Corte Inglés SA, NOE Conceptos Especiales SL, i Integral Stand i
requerint a l’empresa 2013 Think Tank SL a fi de que esmenés deficiències
3.- En data 14 de desembre de 2016 es va fer constar mitjançant Acta de la Mesa de
Contractació la correcta esmena de les deficiències detectades a la documentació
general, i per tant admetent com a empreses licitadores als efectes d’obrir els sobres B i
C les següents empreses Viajes El Corte Inglés SA, NOE Conceptos Especiales SL,
Integral Stand i 2013 Think Tank SL.
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4.- En data 14 de desembre de 2016 es va fer constar mitjançant Acta de la Mesa de
Contractació l’obertura dels sobres B, oferta tècnica, declarant-la pendent de valoració.
5.- L’oferta tècnica del licitador es va valorar mitjançant informe tècnic en data 19 de
desembre de 2016, publicat a la plataforma de contractació de la Generalitat de
Catalunya

en data 20 de desembre de 2016, a les 9:33h, que és accessible a tots els

licitadors, i en aquest informe tècnic, al que ens remetem, es fonamenta tècnicament,
l’oferta més avantatjosa, respecte dels altres licitadors.
6.- En data 20 de desembre de 2016 a les 10:40, es reuneix novament la Mesa de
Contractació, a fi d’obrir el Sobre C, Oferta Econòmica, assignant la corresponent
puntuació. Aquesta Acta també es accessible a tots els licitadors mitjançant la Plataforma
de Contractació.
7.- Un cop aplicats, per la Mesa de Contractació, els criteris d’adjudicació, fixats en el
plec de clàusules administratives, les empreses han obtingut les puntuacions totals i
parcials següents:
EMPRESES

2013 Think Tank, SL
Integral Stand
Viajes El Corte Inglés SA
NOE Conceptos Especiales

MÀXIM 51p
OFERTA
ECONÒMICA
51
48,26
47,09
46,12

MÀXIM 49p
OFERTA
TÈCNICA
36,6
31,5
31
29,1

TOTAL

87,60
79,76
78,09
75,22

7.- En data 19 de gener de 2017 es va emetre resolució de l’òrgan de contractació
declarant com l’oferta més avantatjosa la presentada per l’empresa THINK TANK, SL, i
requerint a aquesta empresa a fi de que presentés la documentació relacionada a la
clàusula 14.3 del Plec de Clàusules Administratives; documentació que ha estat
degudament complimentada i presentada per l’empresa adjudicatària.
Fonaments de Dret:
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1.- S’han acomplert els tràmits procedimentals per a la adjudicació del contracte, d’acord
amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
2.- Vista la resolució de l’òrgan de contractació, de data 19 de gener de 2017, segons la
qual es declara com l’oferta més avantatjosa la presentada per l’empresa 2013 THINK
TANK, SL havent presentat aquesta la documentació requerida en el Plec de Clàusules
Administratives, s’adjudica la contractació del servei de disseny, muntatge, desmuntatge
i supervisió dels estands que conformen el Pavelló de Catalunya a la fira FRUIT
LOGÍSTICA

2017 que se celebrarà a Berlín, dels dies 8 al 10 de febrer de 2017, a

l’empresa 2013 THINK TANK, SL, d’acord amb el que disposa l’article 151 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
RESOLC:
1.- Adjudicar a l’empresa 2013 THINK TANK, SL la contractació del servei de
disseny, muntatge, desmuntatge i supervisió dels estands que conformen el Pavelló de
Catalunya a la fira FRUIT LOGÍSTICA 2017 que se celebrarà a Berlín, dels dies 8 al 10 de
febrer de 2017, amb les característiques següents:

Empresa adjudicatària: 2013 THINK TANK SL
Preu màxim del contracte: 250€/m2, exclòs IVA (106.250€; IVA exclòs)
Preu d’adjudicació: 219,29€/m2, exclòs IVA (93.198,25 € IVA exclòs *)
Termini d’Execució: Clàusula sisena del plec de condicions.
*El preu d’adjudicació correspondrà al preu de 219,29 €/m2 per la
superfície finalment assignada a la fira ja que els 425 m2 fixats a la
clàusula primera del plec de condicions son orientatius.
2.- Que es comuniqui aquesta resolució a les entitats interessades i es publiqui en el
perfil del contractant de l’òrgan de contractació.
3.- La formalització del contracte es realitzarà dintre del termini establert a l’últim
paràgraf de l’article 156.3. 3er paràgraf del TRLCSP.
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Contra aquest acte definitiu que no esgota la via administrativa es poden interposar els
recursos que es considerin oportuns de conformitat amb els articles 20 i 21 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.

Barcelona, 07 de febrer de 2017.

Òrgan de Contractació
Sr. David Mascort i Subiranas
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