SOLLICITUD D'OFERTA DEL SERVEI DE MUNTATGE D’ESTANDS PER
LA FIRAPASSEIG DE LA FIRA MEDITERRÀNIA 2013

1. OBJECTE
1- L’objecte d’aquest procediment de contractació és l’adjudicació del
contracte del servei lloguer I muntatge dels ESTANDS per al FIRAPASSEIG
de la FIRA MEDITERRÀNIA MANRESA 2013 que tindrà lloc a Manresa els
dies 7, 8, 9 I 10 de novembre de 2013.
2- Les característiques de l’objecte del contracte són les descrites en les
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.

2. NATURALESA JURÍDICA I LLEI DEL CONTRACTE
1- El contracte que es formalitzi tindrà naturalesa de contracte administratiu
de serveis, de conformitat amb l’article 10 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic -en endavant LCSP-.
2- La preparació, l’adjudicació, els efectes i l’extinció d’aquest contracte
administratiu es regeix per la LCSP; supletòriament s’han d’aplicar les altres
normes de dret administratiu i, si no, les normes de dret privat.
3- L’adjudicatari es compromet a complir les obligacions socials i fiscals a
les que legalment vingui obligat com a conseqüència de l’activitat acordada
en aquest contracte, sent responsabilitat exclusivament seva i eximint a la
Fundació de qualsevol obligació.
4- A l’efecte judicial el contractista, amb renúncia al seu propi fur, si fos un
altre, es sotmet expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i
tribunals de Manresa.
5- El contracte administratiu l’integren els documents següents:
a) Aquesta sollicitud d’oferta.
b) Les prescripcions tècniques.
c) L’oferta presentada per l’adjudicatari si s’ajusta a aquesta Sollicitud
d’oferta i a les Prescripcions tècniques i les millores que siguin
acceptades per la Fundació a l’acord d’adjudicació, que inclourà:
o

Oferta econòmica
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o

Millores ofertes per l’empresa.

3. DURADA DEL CONTRACTE
La durada del contracte s’estén des de la data d’inici del muntatge fins el
darrer dia del desmuntatge.
4. LLENGUA DEL CONTRACTE
1- El contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb la
Fundació derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així
mateix, ha d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els
avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de
l’execució d’aquest contracte.
2- En tot cas, el contractista queda subjecte en l’execució del contracte a
les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

5. SUBJECCIÓ DE L’ADJUDICATARI i RESPONSABLE DEL CONTRACTE
L’adjudicatari queda subjecte a les decisions i criteris que marquin, tant el
gerent de la Fundació Fira Mediterrània, com el Comitè Executiu i en última
instància el Patronat de la Fundació.
La persona responsable del contracte és el director
adjudicatària del conjunt de la producció tècnica de la Fira.

de

l’empresa

6. ADJUDICACIÓ
L’adjudicació recau en el licitador que fa la proposició més avantatjosa,
tenint en compte els criteris d’aquesta sollicitud d’oferta, sense atendre
exclusivament al seu preu i sense perjudici del dret de la Fundació a
declarar-lo desert quan no s’hagi presentat cap oferta o cap proposició sigui
admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest sollicitud d’oferta.
Els aspectes que es valoraran principalment són:
o

Proposta econòmica

o

Proposta de calendari de muntatge i desmuntatge.

o

Millores ofertes per l’empresa
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7. CAPACITAT PER CONTRACTAR
Estan capacitades per contractar les persones físiques i jurídiques,
espanyoles o estrangeres, que tenen plena capacitat d’obrar i acrediten
solvència econòmica, financera i tècnica en els termes dels articles 43 a 48 i
51 a 53 de la LCSP i no estan afectades per les prohibicions de contractar,
d’acord amb el Capítol segon del Títol segon del Llibre primer de la LCSP.
Així mateix, cal que la finalitat o l’activitat dels candidats tingui relació
directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus estatuts o
regles fundacionals. Els candidats, a més, han de disposar d’una
organització amb elements personals i materials suficients per executar
correctament el contracte.

8. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS
1- Les proposicions s’han de presentar a la Fundació Fira Mediterrània de
Manresa, carrer , carrer Arquitecte Oms, 5 (Casa Lluvià), 08241, Manresa
fins al 14 d’agost de 2013.
2- Les proposicions es poden trametre per correu electrònic (lali@vesc.cat)
o per correu. En aquest segon cas, s’ha de justificar la data d’imposició de
la tramesa a l’oficina de correus.
3- La presentació de les proposicions implica que el licitador accepta de
manera incondicional el contingut de la sollicitud d’oferta.
9. FACTURACIÓ
L’adjudicatari presentarà la factura corresponent amb data posterior a la
realització dels treballs.
El termini de pagament s’estableix en 180 dies a partir de la data de
recepció de la factura.
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10. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Opció A
Muntatge de 14 estands de 3x3 metres, per a exterior (dues juntes).
(les quantitats són aproximatives i es variarà en funció de les
necessitats de la Fira)
Els estands aniran agrupats en diversos trams, segons plànol final aportat
per l’organització.
Els requisits mínims dels estands han de ser:
- Coberts amb sostre.
- Tarima al terra
-Illuminació, amb quadre general per estand.
-Retolació
- 1 taula rectangular + 2 cadires per a cada estand
La proposta ha d’incloure: transport, muntatge, desmuntatge, personal
tècnic i maquinària o eines necessàries per a l’execució.
El muntatge ha d’estar acabat el dia 6 de novembre de 2013.
El desmuntatge s’ha de realitzar el dia 11 de novembre de 2013.
Visita tècnica prèvia per comprovar accessos I vials.
Certificació tècnica del muntatge
Opció B
Muntatge de 30 estands de 3x3 metres, per a exterior (dues juntes).
(les quantitats són aproximatives i es variarà en funció de les
necessitats de la Fira)
Els estands aniran agrupats en diversos trams, segons plànol final aportat
per l’organització.
Els requisits mínims dels estands han de ser:
- Coberts amb sostre.
- Tarima al terra
-Illuminació, amb quadre general per estand.
-Retolació
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- 1 taula rectangular + 2 cadires per a cada estand
La proposta ha d’incloure: transport, muntatge, desmuntatge, personal
tècnic i maquinària o eines necessàries per a l’execució.
El muntatge ha d’estar acabat el dia 6 de novembre de 2013.
El desmuntatge s’ha de realitzar el dia 11 de novembre de 2013.
Visita tècnica prèvia per comprovar accessos I vials.
Certificació tècnica del muntatge

11. RESOLUCIÓ CONTRACTUAL
El contracte formal s’ajustarà al model de la Fundació que recollirà tant
aquestes prescripcions tècniques com el detall del pressupost de
l’adjudicatari.
Són causes de resolució del contracte d’arrendament de serveis:
El compliment del l’objectiu marcat.
La voluntat d’ambdues parts de resoldre el contracte.
L’incompliment d’alguna de les parts en les obligacions assumides
en el present acord.
o La impossibilitat sobrevinguda en la realització de les tasques.

o
o
o
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