SOLLICITUD D'OFERTA PER AL SERVEI DE TRANSPORT
MATERIAL DE FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA 2013

DE

PRIMERA. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’objecte d’aquesta sollicitud d’oferta és l’adjudicació del servei de transport de
material de la Fira Mediterrània de Manresa 2013.
El servei té per objecte la recollida, transport i lliurament de material, constituït
bàsicament per programes, catàlegs i altres suports promocionals, així com, de
petit material audiovisual i d’oficina a diferents esdeveniments on Fira Mediterrània
hi té presència amb un estand promocional.

SEGONA. NATURALESA JURÍDICA I LLEI DEL CONTRACTE
2.1. 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-.
2.2. 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.
2.3. 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.
2.4. 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.
2.5. 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:
- Relació de treballs realitzats en el sector d’espectacles i festes.
- Proposta econòmica
- Pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. Si
s’escau, declaració responsable que acrediti que l’empresa
disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els
homes.
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Acreditació de la possibilitat de contractació de nou personal, en
cas de l’adjudicació dels treballs.
Acreditació de les mesures de seguretat i higiene en el treball.
Acreditació de les accions de formació professional que realitzi
l’empresa.
Acreditació de la contractació d’aturats, en cas que es doni aquest
supòsit.
Acreditació de la solvència tècnica de l’empresa que inclourà la
indicació de les mesures de gestió mediambiental que podrà
aplicar a l’hora d’executar el contracte.
Inclusió en els contractes de les previsions tècniques ambientals.
Millores ofertades per l’empresa.

TERCERA. REQUISITS DELS PETICIONARIS
Poden participar totes aquelles persones interessades que acreditin:
3.1. Desenvolupar legalment una activitat de transport de mercaderies.
3.2. Acreditar la solvència tècnica i professional, amb la presentació d’una relació
dels principals serveis o treballs realitzats en els darrers tres anys (2010-20112012), similars als de l’objecte de la present licitació, que inclogui l’import, la data i
el destinatari públic o privat. Si el licitador no pot presentar aquesta relació per
causa justificada, podrà acreditar la seva solvència per altres mitjans, si bé hauran
d’ésser qualificats com a suficients per la Fundació.

QUARTA. CRITERIS DE FUNCIONAMENT
4.1.

El servei consistirà en el lliurament i recollida del material preparat per
personal de la pròpia Fundació a les següents destinacions i el següent
calendari:
4.1.1. BABEL MED MUSIC
Transport: Manresa – Barcelona – Manresa
Mes: març
Recollida material: Oficina Fira Mediterrània (c. Arquitecte
5. Casa Lluvià. Manresa)
Lloc lliurament: Barcelona
(magatzem de l’Institut
d’Empreses de Catalunya de la Generalitat de Catalunya).
Retorn material: Manresa. Oficina Fira Mediterrània
Dia anada: principis de març (a determinar)
Dia desmuntatge: finals de març (a determinar)
Dia lliurament a la Fundació: finals de març (a determinar)

Oms,
Cultural

4.1.2. LA MOSTRA. FIRA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL
D’IGUALADA
Transport: Manresa – Igualada – Manresa
Mes: abril
Recollida material: Oficina Fira Mediterrània (c. Arquitecte
5. Casa Lluvià. Manresa)
Lloc lliurament: Igualada. Llotja Professional.
Retorn material: Manresa. Oficina Fira Mediterrània
Dia anada: 11 d’abril
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Oms,

Dia desmuntatge: 14 d’abril
Dia lliurament a la Fundació: 15 d’abril

4.1.3. FIRA TÀRREGA
Transport: Manresa – Tàrrega – Manresa
Mes: setembre
Recollida material: Oficina Fira Mediterrània (c. Arquitecte
Oms,
5. Casa Lluvià. Manresa)
Lliurament: Tàrrega. Llotja. Pavelló Poliesportiu (c. Verge de
Montserrat)
Retorn material: Manresa. Oficina Fira Mediterrània
Dia anada: 5 de setembre
Dia desmuntatge: 8 de setembre
Dia lliurament a la Fundació: 9 de setembre

4.1.4. FERIA INTERNACIONAL DE TEATRO Y DANZA DE
HUESCA
Transport: Manresa – Osca – Manresa
Mes: octubre
Recollida material: Oficina Fira Mediterrània (c. Arquitecte
Oms,
5. Casa Lluvià. Manresa)
Lliurament: Osca. Palacio de Congresos de Huesca. Av. de los
Danzantes, s/n
Retorn material: Manresa. Oficina Fira Mediterrània
Dia anada: 30 de setembre
Dia desmuntatge: 4 d’octubre
Dia lliurament a la Fundació: 7 d’octubre

4.1.5. WOMEX
Transport: Manresa – Barcelona – Manresa
Mes: octubre
Recollida material: Oficina Fira Mediterrània (c. Arquitecte
Oms,
5. Casa Lluvià. Manresa)
Lliurament: Barcelona (magatzem de l’Institut Cultural d’Empreses
de Catalunya de la Generalitat de Catalunya).
Retorn material: Manresa. Oficina Fira Mediterrània
Dia anada: principis octubre (a determinar)
Dia desmuntatge: finals octubre / principis novembre (a
determinar)
Dia lliurament a la Fundació: finals octubre / principis novembre (a
determinar)

4.1.6. FÒRUM CASTELLER
Transport: Manresa – Valls – Manresa
Mes: octubre
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Recollida material: Oficina Fira Mediterrània (c. Arquitecte
5. Casa Lluvià. Manresa)
Lliurament: Valls
Retorn material: Manresa. Oficina Fira Mediterrània
Dia anada: 25 d’octubre
Dia desmuntatge: 27 d’octubre
Dia lliurament a la Fundació: 28 d’octubre

Oms,

4.1.7. FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA
Transport: Manresa ciutat
Mes: novembre
Recollida material: Oficina Fira Mediterrània (c. Arquitecte
Oms,
5. Casa Lluvià. Manresa)
Lliurament: Manresa. Museu de la Tècnica de Manresa (c.
Santpedor, 55)
Retorn material: Manresa. Oficina Fira Mediterrània
Dia anada: 5 de novembre
Dia desmuntatge: 10 de novembre
Dia lliurament a la Fundació: 11 de novembre
4.2.

Relació aproximada del material a transportar:
- 3 rolls-ups (1,20 m per exemplar)
- 2 caixes catàlegs (31 x 25 cm per exemplar)
- 2.000 programes (38 x 28 cm per exemplar)
- Televisió i DVD amb el seu embalatge (75 x 67 x 32 cm)
- 1 display (31 x 25 cm)
- Caixa material oficina (46 x 28 x 31 cm)
- 200 cds

4.3.

Si durant l’execució del contracte s’incrementessin les destinacions
establertes per Fira Mediterrània a les que s’hagués d’efectuar el servei de
transport, l’adjudicatari està obligat a acceptar aquestes modificacions. En el
cas que el volum d’efectes a traslladar o els municipis de destí excedissin els
establerts en el contracte, el servei es facturarà a part, previ pressupost
acceptat per la Fundació Mediterrània.

4.4.

L’adjudicatari comunicarà immediatament a la persona designada per la
Fundació Mediterrània qualsevol incidència durant l’execució dels trasllats.

4.5.

La persona responsable del contracte és Lídia Hinojo, responsable de
l’Atenció dels Professionals de la Fira Mediterrània de Manresa.

CINQUENA. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
5.1.

Cada participant només podrà presentar una oferta.

5.2.

La presentació d’una oferta comporta l’acceptació d’aquestes bases i el seu
compliment en cas de ser l’adjudicatari.

5.3.

Els participants hauran d’acreditar els compliment dels requisits dels
peticionaris (clàusula tercera) en un sobre degudament tancat que indiqui:
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Documentació acreditativa dels requisits per presentar oferta per a
l’adjudicació del servei de transport de la Fira Mediterrània de Manresa
2013.
5.4.

Els participants posaran en un altre sobre, que indiqui “Mèrits avaluables per
a l’adjudicació del servei de transport de la 16a Fira Mediterrània de Manresa
2013”, l’oferta per ells presentada respecte als criteris establerts en la
següent clàusula sisena.

SISENA. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES I PUNTUACIÓ
6.1.

Oferta econòmica del servei: fins a un màxim de 75 punts.

6.2.

Qualsevol altre tipus de millora respecte els requisits demanats més enllà
del previst en els criteris anteriors: fins a 20 punts.

6.3.

Els criteris mediambientals degudament acreditats: fins a 5 punts.

SETENA. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
7.1. L’adjudicatari es farà càrrec de tots els elements necessaris per realitzar els
serveis.
7.2. L’adjudicatari es compromet a prestar assistència tècnica en qualsevol dels
aspectes derivats del funcionament del servei.
7.3. L’adjudicatari informarà periòdicament a la Fundació Mediterrània i sempre que
aquest ho solliciti sobre la marxa general del servei, així com les millores que s’hi
puguin introduir com a conseqüència del desenvolupament de nous sistemes de
distribució.
7.4. Complir la legislació vigent en matèria fiscal, laboral, de seguretat social, de
seguretat i higiene en el treball i de salut alimentària, que resulti vigent en el
moment de cada prestació del servei, essent exclusivament responsable, en cas
d’incompliment, de les obligacions que les esmentades legislacions imposin.
7.5. L’adjudicatari es sotmetrà a les disposicions i tasques d’inspecció que siguin
efectuades per part del personal de la Fundació.
7.6. L’adjudicatari es compromet a aplicar en executar les prestacions pròpies del
servei les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones.
7.7. L’adjudicatari ha d’emprar, almenys, el català en els rètols, els avisos i en la
resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les
prestacions objecte del contracte. Així mateix, l’empresa contractista assumeix
l’obligació de destinar a l’execució del contracte els mitjans i el personal que
resultin adients per assegurar que es podrà donar atenció personal, almenys, en
català. A aquest efecte, el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic,
ha de tenir un coneixement de la llengua suficient per desenvolupar les tasques
d’atenció, informació i comunicació de manera fluida i adequada en llengua
catalana.
En tot cas, l’adjudicatari 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.
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7.8. En la mesura que pugui resultar d’aplicació, el contractista s’obliga al
compliment de tot allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament,
en relació a les dades personals a les quals eventualment tingui accés durant la
vigència d’aquest contracte. La documentació i informació que es desprengui o a la
qual es tingui accés amb ocasió de l’execució de les prestacions derivades d’aquest
contracte i que correspon a la Fundació si és el responsable del fitxer de dades
personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o
parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició
informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del
contracte.

VUITENA. TERMINI DEL CONTRACTE
El termini del present contracte és per a l’any 2013.

NOVENA. INFORMACIÓ PÚBLICA
Aqueta sollicitud d’oferta serà objecte d’informació pública per un termini mínim de
deu dies hàbils en la seu de la Fundació Fira Mediterrània de Manresa, i en la
pàgina web de la Fundació: www.firamediterrania.cat.

DESENA. TERMINI I LLOC PER A PRESENTAR L’OFERTA
Els/les participants hauran de presentar les seves ofertes abans del dijous 31 de
gener de 2013 a la seu de la Fundació Mediterrània, Fira d’espectacles d’arrel
tradicional de Manresa, situada al carrer Arquitecte Oms, 5 (Casa Lluvià) de
Manresa.

ONZENA. 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 de serveis:
o El compliment del l’objectiu marcat.
o La voluntat d’ambdues parts de resoldre el contracte.
o 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.

Manresa, 11 de gener de 2013.
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