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INFORME
EMÈS PER: Joaquim Juanola Güell, director financer de la Fundació Fira de Girona
ADREÇAT A: Coralí Cunyat Badosa, directora de la Fundació Fira de Girona
RELATIU A: La contractació mixte del subministrament i servei dels estands i complements de fusta
de la Fira de Mostres (sector alimentació) i Districte 21 (2020).

ANTECEDENTS, FETS, MOTIVACIÓ DE LES NECESSITATS DEL CONTRACTE I
CONSIDERACIONS
La Fundació Fira de Girona celebra aquest any la 58a edició de la Fira de Mostres (del 29 d’octubre
al 3 de novembre) i requereix pel sector de l’alimentació, situat al nivell 2 del palau de fires, un tipus
d’estand diferenciat de la resta del muntatge. Es tracta d’uns estands de fusta natural molt adients
per aquest sector.
Pel que fa al Districte 21 (del 30 de gener al 2 de febrer), adaptem aquest mateix tipus d’estand
afegint-hi un acabat amb moqueta, que a diferencia de l’estand modular estàndard fa que llueixi molt
més el producte exposat i li dona un acabat molt més actual a la fira.
Fira de Girona també ha d’oferir als expositors una carta de serveis on puguin escollir el mobiliari i
complements de fusta que calgui per l’equipament dels estands durant els dies de la fira.
Fira de Girona també necessitarà, a cadascuna de les fires, el muntatge d’un equipament pel seu
propi ús amb els mateixos acabats de fusta.
Fira de Girona no disposa ni de mitjans interns ni del material a subministrar per a l’execució del
contracte.
Aquest contracte no té per objecte la contractació de personal.
ES PROPOSA
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació mixte del subministrament i servei dels estands i
complements de fusta per la 58a Fira de Mostres (sector alimentació) i la 3a edició del Districte 21
que se celebrarà el proper any 2020, d’acord amb el Plec de Clàusules del contracte de

subministrament pel lloguer dels estands i equipaments aprovat pel President del Comitè Executiu
de Fira de Girona.
Segon .-APROVAR l’expedient de contractació mixte administratiu del subministrament i servei citat
per un import de licitació de 26.380,70€ (IVA no inclòs). El muntatge dels estands i la resta
d’equipaments es muntarà segons calendari establert per la Fundació Fira de Girona.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars reguladores de la contractació del
subministrament i servei dels estands i complements de fusta per la Fira de Mostres i Districte 21.
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a les
partides pressupostaries: 60202 Lloguer d’estands, 60207 Muntatges especials, 60306 Lloguer
de mobiliari, 60314 Lloguer de complements de la Fundació Fira de Girona.

Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar mitjançant un procediment obert amb un únic criteri de
valoració de les ofertes. Es publicarà al perfil del contractant del web de de Fira de Girona i a la
Plataforma de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
Sisè.- DELEGAR al President del Comitè Executiu de la Fundació la competència per aprovar tots
els actes que s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a
la seva finalització o resolució definitiva.

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE
1. OBJECTE DEL CONTRACTE
És objecte del present plec de clàusules administratives particulars la determinació de les condicions
jurídiques i econòmiques i d’adjudicació, per procediment obert simplificat abreujat i amb
assenyalament d’un únic criteri de valoració de les ofertes, del contracte, en règim de lloguer, del
subministrament, muntatge, desmuntatge i manteniment dels estands, de l’equipament i del mobiliari
de fusta requerit per la Fundació Fira de Girona, per a ús propi o pels seus usuaris o expositors del
sector de l’alimentació de la Fira de Mostres i de Districte 21.
El contingut essencial del subministrament i la descripció i informació detallada dels productes es
troba continguda al plec de prescripcions tècniques.
Les necessitats administratives a satisfer, així com la idoneïtat de l’objecte del contracte estan
acreditats a l’expedient.

D’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, l’objecte del contracte no s’ha dividit en lots, atès que la
realització independent de les diferents prestacions compreses en l’objecte del contracte en
dificultaria l’execució correcta, des del punt de vista tècnic.
2. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
Serà responsable del contracte el senyor Joaquim Juanola Güell, director financer de Fira de Girona.
3. RÈGIM DE CONTRACTE
Aquest contracte té caràcter privat i es tipifica com a contracte mixt de subministrament i servei de
conformitat amb l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per
la qual es transposen 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 (en endavant LCSP).
4. CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA
La classificació del contracte segons la nomenclatura CPV de la Comissió Europea té el següent
codi:
45223800 Muntatge i instalꞏlació d’estructures prefabricades
45223810 Construccions prefabricades
45223820 Elements prefabricats i els seus components
79956000 Serveis d’organització de fires i exposicions
5. PREU DEL CONTRACTE
Pressupost base de licitació
D’acord amb la previsió de l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és 32.168,69€.
Aquest pressupost és el sumatori del pressupost net 26.585,70€ més l’import de l'IVA, 5.582,99€ al
tipus del 21%.
Aquest pressupost base de licitació i els preus unitaris indicats en aquest apartat constitueixen les
xifres màximes per sobre de les quals s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus
de la licitació. Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost màxim de
licitació i els preus unitaris.
La Fira no resta obligada a exhaurir el pressupost en atenció a què el preu final es determina en
funció de les necessitats de la Fira i aplicant els preus unitaris corresponents.
El pressupost net es desglossa de la manera següent:

Fira de Mostres 2019: sector alimentació (nivell 2)

CONCEPTE
Estands

Paret (m lineals)

Mobiliari
Mobiliari

unitats

preu /
unitat

TOTAL

363

27,50 €

9.982,50 €

Estanteria de 100 x 25

4

10,00 €

40,00 €

Taulell de 150 x 50 x 100

3

30,50 €

91,50 €

Moqueta Taulell de 100 x 50 x 110

3

27,50 €

82,50 €

Mobiliari

6

10 €

60 €

Prestatge de 100 x 50
Total

10.256,50 €

Districte 21 (2020)
CONCEPTE

unitats

preu /
unitat

TOTAL

Zona expositors
Paret instalꞏlada (m lineals)

400

27,50 €

11.000,00 €

Moqueta estand (m2)

1020

3,26 €

3.325,20 €

Provador 1 x 1 amb mirall, cortina i
penjador

11

75,00 €

825,00 €

Mirall 1 x 1

1

35,00 €

35,00 €

Taulell de fusta de 200x70x70

8

30,00 €

240,00 €

Prestatge de 100x25

17

10,00 €

170,00 €

Prestatge de 100x50

2

10,00 €

20,00 €

Prestatges de barres dobles d’1 m

18

18,00 €

324,00 €

Taulell de 100x50x110

4

27,50 €

110,00 €

Magatzem 1 x 1

1

75,00 €

75,00 €

Total

16.124,20 €

En aquests preus s’ha tingut en compte el conveni colꞏlectiu de treball del sector comerç de Catalunya
per a subsectors i empreses sense conveni propi, tan pel que fa els dies de lloguer com les hores de
treball realitzades.
El sistema de determinació de preus és el de preus unitaris, entenent que són aquells corresponents
a les unitats en què es descompon la prestació, de manera que la valoració total (pressupost base
de licitació) s’efectua aplicant aquests preus unitaris al nombre d’unitats, de conformitat amb l’article
102 de la LCSP.
L’import a facturar serà el producte de les unitats definitivament subministrades pel seu preu unitari.

El valor estimat del contracte és de TRENTA-UN MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS
AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (31.656,84 €). Aquesta xifra inclou l’import total que
podria ser retribuït al contractista incloent possibles modificacions, entre d’altres conceptes,
tot d’acord amb la previsió de l’article 101 de la LCSP.
6. FINANÇAMENT
Aquest pressupost màxim s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat dels costos derivats de
l’execució de l’objecte del contracte i anirà amb càrrec a les partides pressupostaries 60202
Lloguer d’estands, 60207 Muntatges especials, 60306 Lloguer de mobiliari i 60314 Lloguer de
complements.
7. INICI I DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte serà de 3 mesos i 15 dies, concretament des de l’inici del muntatge de la
Fira de Mostres, el dia 21 d’octubre, al dia de finalització del desmuntatge del Districte 21, dia 5 de
febrer de 2020.
Aquest contracte no serà prorrogat en cap cas.
8. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ.
L’òrgan de contractació, segons acord aprovat en la sessió del Patronat de Fira de Girona celebrada
el dia 15 de maig de 2018, és el president del Comitè Executiu de la Fira.

9. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL SUBMINISTRAMENT
Veure el Plec de condicions tècniques.
10. DOCUMENTACIÓ QUE HAN DE PRESENTAR LES EMPRESES LICITADORES

Per concórrer a aquesta licitació les empreses han de presentar un sobre tancat, que ha d’estar
signat per l’empresa licitadora o persona que la representi, i en el seu interior s’adjuntarà un full
independent que relacioni, ordenats numèricament, els documents que s’hi inclouen.

SOBRE “DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I ECONÒMICA”, ha de figurar la inscripció
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA I ECONÒMICA PER PARTICIPAR EN LA LICITACIÓ DEL
SUBMINISTRAMENT DELS ESTANDS I COMPLEMENTS DE FUSTA PER LA FIRA DE
MOSTRES (SECTOR ALIMENTACIÓ) I DISTRICT21.
El sobre ha de contenir:
1.- La declaració responsable que figura en l’annex 1 o 2 degudament emplenada i signada pel
representant de l’empresa.
2.- L’oferta segons el model que figura en l’annex 3.
11. TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS
D’acord amb l’article 159.3 de la LCSP, el termini per a la presentació de la proposició serà de deu
dies naturals, a comptar des del següent al de la publicació de l’anunci de la licitació al perfil del
contractant.
12. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
L’oferta guanyadora es determinarà tenint en compte la millor relació cost-eficàcia. S’aplicaran els
següents criteris d’adjudicació tots avaluables automàticament ordenats per ordre decreixent segons
la ponderació atorgada.


Criteri preu:
Pel preu ofertat, 10 punts.

S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que formuli el preu més baix que no sigui
anormal i que no superi el pressupost net de licitació (és a dir, el pressupost màxim de licitació, IVA
exclòs) i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent
fórmula:

Puntuació de cada oferta

=

10 punts x Preu de l’oferta més econòmica
Preu de l’oferta que es puntua

Es qualificarà una oferta amb valors anormals o desproporcionats quan el preu ofertat pel licitador
pugui considerar-se com a tal en els termes de l’article 85 del RGLCAP.
En aquests casos es seguirà el procediment que preveu l’art.149 LCSP. El termini que s’atorgarà al
licitador perquè justifiqui la seva oferta no podrà superar 5 dies hàbils des de l’enviament de la
comunicació.
L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat una oferta
qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que
executaran el contracte considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni d’aplicació.

13. VALORACIONS DE LES OFERTES I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ.
L’òrgan de valoració és la Mesa de contractació, que serà l’òrgan competent per a l’obertura dels
sobres i anàlisis de les ofertes, tal i com s’estableix a l’article 159 de la LCSP.

El dia assenyalat per a l’obertura del sobre número 1, es constituirà la mesa de contractació que
estarà formada, d’acord amb el que s’estableix a l’article 326.3 de la LCSP, per:
President

‐

El president del Comitè Executiu de la Fundació Fira de
Girona

Vocals

‐

La persona que tingui atribuïdes les funcions de direcció de
la Fundació Fira de Girona. I en substitució a la persona
que tingui atribuïdes les funcions de cap de producció.

‐

La persona que tingui atribuït l’assessorament jurídic de la
Fundació Fira de Girona

‐

La persona titular de l’òrgan que tingui atribuïdes les
funcions de control econòmic-pressupostari

Secretari/ària

‐

Un/a treballador/a de la Fundació Fira de Girona

D’acord amb l’article 157 de la LCSP la mesa de contractació es constituirà el cinquè dia següent al
del venciment del termini de presentació de proposicions, o setè dia següent al del venciment del
termini en el supòsit que s’hagin presentat proposicions per correu, i qualificarà la documentació del
sobre número 1.

La data i hora d’obertura dels sobres es farà pública a través del perfil del contractant.
En cas d’empat es dirimirà seguint els criteris fixats en l’article 147.2 LCSP.

14. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. ABONAMENTS AL CONTRACTISTA
1. La persona responsable del contracte és el sr. Joaquim Juanola, director financer de Fira de
Girona.
Correspon a la persona responsable del contracte les següents funcions:
- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per
assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de
contractació.
- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
- Emetre informe en el que es determini si el retard en el lliurement dels subministraments és
imputable o no al contractista.
2.

L’execució

del

contracte

s’iniciarà

el

dia

següent

al

de

la

seva

formalització.

3. El pagament es farà efectiu, prèvia presentació de la factura i una vegada hagi estat degudament
conformada per Fira de Girona.

4. El termini de trenta dies d’aprovació de les factures a què es refereix el paràgraf segon de
l’article 216.4 del text refós de la llei de Contractes del Sector Públic, es comptarà a partir de
la data de registre de les factures, amb independència de la data d’entrega efectiva o
prestació del servei i de la data d’expedició de les factures.
15. REVISIÓ DE PREUS
D’acord amb la previsió de l’article 103 de la LCSP, en aquest contracte no es podrà revisar el preu.
16. CONDICIONS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.
1. L’empresa contractista queda vinculada per l’oferta que hagi presentat i està obligada a:
a. Complir el contracte d'acord amb el contingut d'aquest plec, del plec de prescripcions
tècniques.

b. Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
c. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del
personal; també serà l'enllaç amb el responsable del contracte.
d. Fer una correcta gestió ambiental en l’execució de la seva prestació, prenent les mesures
necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes
acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres
mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.
e. Obligacions laborals i de Prevenció de riscos laborals:
El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d'integració social dels minusvàlids i, en
general, respondrà de quantes obligacions li vinguin imposades pel seu caràcter d'empleador,
així com del compliment de totes les normes que regulin i despleguin la relació laboral.
Les empreses que es presenten a la licitació hauran de garantir en general el compliment de
les disposicions legals vigents sobre prevenció de riscos laborals que li corresponen. Sobretot
pel que fa referència a la coordinació d'activitats empresarials, formació i informació i vigilància
de la salut en el treball dels seus treballadors.
En cas de incidents/accidents del personal que realitza el servei al Palau de Fires, l'empresa
haurà de informar a Fira de Girona sobre els fets, les seves causes i la proposta de les mesures
preventives necessàries perquè no es repeteixi.
f.

El contractista està obligat a lliurar els béns objecte del contracte en el lloc i terminis que
s'indiquen en el Plec de prescripcions tècniques.

g. L'adjudicatari no tindrà dret a indemnització per pèrdues, avaries o perjudicis ocasionats als
béns abans del seu lliurament a Fira de Girona, excepte que aquest hagués incorregut en
mora per rebre'ls.
h.

Acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import de
250.000 euros, que haurà d’acreditar enviant certificació de la companyia asseguradora,
aquesta acreditació es durà a terme en tot cas abans de l’adjudicació del contracte en el cas
que l’empresa no es trobi inscrita en cap dels Registres Oficials de licitadors o la pòlissa no
constés en el Registre.

17. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents de la LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan
de contractació podrà introduir-hi modificacions quan sigui necessari i sempre i quan no s’alteri la

naturalesa global del contracte inicial. En cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar
més del 20% del preu inicial del contracte, tot d’acord amb les previsions de l’article 204 de la LCSP.
La modificació requerirà informe previ del responsable del contracte.
Tal i com estableix l’article 204.1.b) de la LCSP la modificació no pot suposar l’establiment de nous
preus unitaris no previstos en el contracte.
Es pot modificar el contracte per les causes imprevistes establertes als articles 205.2 i 206 de la
LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.
El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i la seva formalització en
document privat.

18. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
En el present contracte resta prohibida la subcontractació i la cessió, tan del subministrament com
del servei.
19. RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter general en la
LCSP i, especialment, les prescrites a l’article 201 quan a les obligacions socials, ambientals i
laborals.
En els supòsits de demora en l’execució del contracte per part del contractista, tant si es refereix al
termini total d’execució com a possibles terminis parcials, serà d’aplicació el règim de penalitats
previst a l’article 193 de la LCSP.
Per imposar les penalitats indicades anteriorment serà necessari que els incompliments que puguin
donar lloc a les mateixes quedin certificats pel responsable del contracte.
En la tramitació de l’expedient es donarà audiència al contractista perquè pugui formular alꞏlegacions
dins un termini de deu dies hàbils. De tota la documentació se’n donarà trasllat a l’òrgan de
contractació que resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents, sobre la imposició de la penalitat.
L’import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el document comptable de
reconeixement de l’obligació, sense perjudici que la garantia respongui de l’efectivitat d’aquelles en
els termes legalment previstos.
El termini per imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a comptar
des de la data d’incoació del corresponent expedient.

La imposició d’aquestes penalitzacions no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis, ni la
possible resolució del contracte.
S’estableixen com a causes de resolució contractual les regulades a l’article 211 de la LCSP.
En tot cas, davant la resolució del contracte per causa imputable al contractista s’estarà al que
disposa l’article 213 de la LCSP, en quant a la indemnització de danys i perjudicis a favor de la
Fundació Fira de Girona.

Per les causes de resolució del contracte, la seva aplicació i els efectes d’aquesta, s’estarà al que
disposen els articles 211, 212, 306 i 307 de la LCSP.
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