SOL·LICITUD D'OFERTA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
LLOGUER DE WIFFI, ORDINADORS I IMPRESSORES PER
A
DIFERENTS ESPAIS DE LA 16a FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA
2013.
1. OBJECTE
1- L’objecte d’aquest procediment de contractació és l’adjudicació del
contracte dels serveis de lloguer de WIFFI i ordinadors i impressores per a
diferents espais 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 (punt 10).
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- L'adjudicatari es compromet a complir i a fer complir les normes de
seguretat en els espectacles públics, així com les que estableixi
l'organització de la Fira. Es responsabilitza, així mateix, que tot el seu
personal artístic i tècnic s'abstindrà de fumar i de realitzar qualsevol
activitat que impliqui perill per a la seguretat de béns i persones. En cas de
sinistre per negligència de l’adjudicatari, aquest es responsabilitza civilment
i penalment davant de tercers i de l'organització.
5- 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.
6- El contracte administratiu l’integren els documents següents:
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a) Aquesta sol·licitud d’oferta.
b) Les prescripcions tècniques.
c) Plànol de la Llotja
c) L’oferta presentada per l’adjudicatari si s’ajusta a aquesta Sol·licitud
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.

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
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6. ADJUDICACIÓ
L’adjudicació recau en el licitador que fa la proposició més avantatjosa,
tenint en compte els criteris d’aquesta sol·licitud 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 sol·licitud d’oferta.
Els aspectes que es valoraran principalment són:
o

Proposta econòmica

o

Utilització de maquinària insonoritzada

o

Proposta de calendari de muntatge i desmuntatge

o

Millores ofertes per l’empresa, com proposta d’anunci en el catàleg
professional
Garanties de seguretat en materials i processos d’execució

o

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 Arquitecte Oms, 5 (Casa Lluvià), 08241, Manresa fins al
15 d’octubre de 2013. En aquest cas, s’ha de justificar la data d’imposició
de la tramesa a l’oficina de correus.
2- Les proposicions també es poden trametre per correu electrònic
(lali@vesc.cat).
3- La presentació de les proposicions implica que el licitador accepta de
manera incondicional el contingut de la sol·licitud d’oferta.

3

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.
10. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
La oferta haurà d'incloure:
-El muntatge i desmuntatge de tot l’equip, connexió de internet en tots els
punts descrits de la Fira, ordinadors i impressores.
-Servei tècnic presencial durant totes les hores de la Fira i durant els dies
previs per a les proves.
-Assegurança contra robatori de material.
NECESSITATS TÈCNIQUES:
-LLOGUER CONNEXIÓ INTERNET simètrica de 6Mb/6Mb per diferents espais
de la Fira:
-

-

Llotja Professional 800 m2: amb tres connexions separades una per
al públic, una per a l’organització de la Fundació i una per a
l’organització de l’staff dels mitjans de comunicació per conservar la
privadesa i òptim rendim de les connexions.
Conservatori de Manresa despatx de la Producció Tècnica i Centre de
Control Preventiu
Taquilles a la Plaça Sant Domènec

-LLOGUER DE 11 ORDINADORS PORTÀTILS 15" DUAL CORE 2GB RAM amb
office instal·lat dels quals 10 aniran a la Llotja professional MUSEU DE LA
TÈCNICA DE MANRESA i 1 al despatx del CENTRE DE CONTROL PREVENTIU
A L’EDIFICI DEL CONSERVATORI DE MANRESA.
-LLOGUER IMPRESSORA MULTIFUNCIÓ NEGRA a la zona recepció de
Professionals de la Fundació Fira Mediterrània de Manresa
-LLOGUER IMPRESSORA LASER NEGRA a la zona de Comunicació i Premsa
dins del Museu de la Tècnica de Manresa.
-De 4 a 6 SWITCHOS DE 8 I 5 PORTES
S’adjunta plànol de la planta de l’edifici on s’ubica la Llotja Professional.
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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:
o
o
o
o

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.
La impossibilitat sobrevinguda en la realització de les tasques.
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