PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE B ALLS
DELS DIUM ENGES AL PAVELLÓ DEL M OLÍ
1) OBJECTE DEL CONTRACTE
El present contracte té com objecte la contractació del servei de balls dels diumenges al
pavelló del Molí de l’Esquerrà de Balaguer.
El present servei es prestarà durant tots els diumenges des del 5 de novembre del 2017 fins
el 17 de juny de 2018 menys els dies 12 de novembre i 31 de desembre, sent un total de 31
diumenges els que es prestarà el servei. L’horari de prestació del servei serà de 19:00 a
22:00 hores.
En cas que l’adjudicació sigui posterior a l’inici del servei, el contractista començarà a prestar
el servei el primer diumenge posterior a l’adjudicació.
L’execució del contracte inclou:
•
•
•
•

Programació i contractació dels grups musicals amb el corresponent muntatge de
l’escenari, il·luminació i sistema de so necessari.
Control d’accés al pavelló del Molí de l’Esquerrà durant la celebració dels balls.
Subministrament, muntatge i desmuntatge de taules i cadires per un mínim de 80
persones (20 taules i 80 cadires).
Prestació del servei de bar per als assistents.

2) OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
Seran obligacions del contractista:
•

Servei de control d’accés al pavelló del molí durant la celebració dels balls del
diumenge a la tarda, procedint al cobrament de l’entrada d’acord amb els
preus fixats per l’Ajuntament. El contractista haurà de donar compliment a les
mesures de control d’accés establertes pel Decret 112/2010, de 31 d’agost,
pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, o
per la normativa que el substitueixi o complementi.

•

Servei de programació, contractació i explotació dels balls del diumenge al
pavelló del Molí de l’Esquerrà tots els diumenges des del 5 de novembre del
2017 fins el 17 de juny de 2018 menys els dies 12 de novembre i el 31 de
desembre, sent un total de 31 diumenges. En cas que l’adjudicació sigui

posterior a l’inici del servei, el contractista començarà a prestar el servei el
primer diumenge posterior a l’adjudicació Seran a càrrec del contractista el
disseny de la programació, la publicitat amb la impressió i repartiment als
llocs indicats per l’Ajuntament d’un mínim de 50 cartells mida DIN-A3 imprès
a tot color sobre paper estucat brillant, l’assegurança de responsabilitat civil,
el contracte amb els músics, l’equip tècnic de so i llums necessari i el
corresponent muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària i el
pagament dels SGAE així com qualsevol altre despesa aplicable a l’activitat.
S’hauran de contractar 15 duets, 8 trios i 8 quartets o quintets o la part
proporcional en funció de les sessions finals incloses en el contracte i repartir
les diferents tipologies d’orquestres de forma alterna durant tot el contracte.
•

Prestar el servei de bar al pavelló del molí durant el servei de ball del
diumenge a risc i ventura del contractista. Aquest servei consisteix en
cafeteria, begudes fredes i calentes i menjar tipus snaks. Així, com a mínim,
el bar haurà de disposar dels productes següents: refrescos, sucs de fruites,
aigua, cervesa i cervesa sense alcohol, begudes alcohòliques (ginebra,
whisky, rom...), cava, cafè, tallat, cafè amb llet, infusions i snacks tipus
patates fregides de bossa i fruits secs. En cas de vendre qualsevol altre tipus
de producte es necessitarà l’autorització expressa de l’Ajuntament i el
compliment de les disposicions legals corresponents.

Correran a càrrec exclusiu del contractista les despeses pròpies de l’explotació, manteniment
i subministrament que siguin pròpies del bar, així com les obligacions governatives,
tributàries i laborals i qualsevol altra despesa que es derivi dels serveis d’obligada prestació
per part del contractista.
El valor estimat del contracte incloent el total de despeses anuals previstes a satisfer al
contractista i el total de despeses assumides per l’Ajuntament és de 33.309,21€.
El preu del contracte d’acord amb l’establert a l’estudi de costos referenciat a les 31 sessions
totals previstes aquesta temporada serà de 28.284,46€, tenint en compte els costos totals
dels diferents serveis a prestar. D’aquest preu s’haurà de descomptar els ingressos previstos
d’obtenir per la venda d’entrades i pel servei de bar cafeteria, que d’acord amb l’informe
aportat per la cap de l’Àrea de Promoció i Festes és preveuen en 19.840,00€ . L’Ajuntament
assumeix les despeses de llum, gas i altra neteja per import de 2.544,75€ que no es deriva
directament de l’activitat i finalment 5.899,71€ més l’iva corresponent seria el pressupost de
licitació. Aquest import suposa un preu màxim per sessió de 190,31€ més l’iva corresponent.
L’import ofertat, que podrà ser a la baixa, serà una quantitat fixa per sessió i aquest no es
podrà variar en funció dels ingressos obtinguts pels conceptes esmentats anteriorment.
L’Ajuntament abonarà mensualment al contractista l’import resultant de multiplicar el

nombre de sessions del mes anterior pel preu per sessió ofertat per l’empresa adjudicatària.
El contractista queda obligat a explotar directament el servei sense poder cedir a tercers ni
alienar ni transmetre per cap concepte els drets d’explotació atorgats pel present plec de
condicions i a tenor del contracte, sense autorització prèvia per part de l’Ajuntament.
El contractista utilitzarà els béns municipals per prestar el servei sota la seva responsabilitat
i el seu risc, quedant obligat a vetllar pel bon estat d’aquests béns i a reparar, al seu càrrec,
els desperfectes que es produeixin durant el servei.
El contractista queda obligat a la subscripció d’una assegurança de responsabilitat civil per
un import mínim per sinistre de 600.000,00€ i per víctima de 150.000,00€. Aquesta
assegurança l’haurà de mantenir durant tota l’execució del contracte.
El servei és de titularitat municipal i, per tant, restarà sota la direcció i el control de
l’Ajuntament de Balaguer, el qual podrà modificar-lo i suprimir-lo d’acord amb la normativa
vigent. L’Ajuntament efectuarà la inspecció , comprovació i vigilància per a la correcta
realització del contracte i podrà dictar les instruccions oportunes per al correcte compliment
d’aquests.
El contractista haurà de prendre les mesures sanitàries establertes en la legislació vigent per
a les explotacions d’aquest tipus.
El contractista haurà de presentar, a efectes purament informatius, juntament amb la factura
mensual del servei un resum del nombre d’assistents a cada sessió de ball i dels ingressos
obtinguts en concepte del servei de bar cafeteria.
3) DRETS DEL CONTRACTISTA:
Són drets del contractista:
•

Percebre dels usuaris els preus de les consumicions d’acord amb les tarifes o llistats
de preus aprovades per l’Ajuntament anualment.

•

Percebre dels usuaris els preus de les entrades per al Ball del Diumenge d’acord amb
els preus aprovats per l’Ajuntament.

•

Percebre de l’Ajuntament l’import corresponent al servei prestat d’acord amb l’oferta
presentada.

4) INFORMACIÓ ECONÒMICA DEL CONTRACTE:
D’acord amb els informes econòmics que figuren en l’expedient el preu del contracte
referenciat a les 31 sessions previstes durant la temporada és de 28.284,46€.
El contractista percebrà de forma directa els següents ingressos:
•

Els ingressos de les entrades de les 31 sessions de ball a raó de 6€ l’entrada i d’acord
amb l’informe aportat per la Cap de l’Àrea de Promoció i Festes previstos en
14.880,00€.

•

Els ingressos obtinguts de l’explotació del bar durant el Ball dels diumenges, que
d’acord amb l’informe aportat per la Cap de l’Àrea de Promoció i Festes és preveuen
en 4.960,00€.

L’Ajuntament assumeix les despeses de llum, gas i altra neteja per import de 2.544,75€ que
no es deriva directament de l’activitat i finalment 5.899,71€ més l’iva corresponent seria el
pressupost de licitació de les 31 sessions de la temporada. Aquest import suposa un preu
màxim per sessió de 190,31€ més l’iva corresponent. En l’oferta dels licitadors aquests
hauran de presentar un preu per sessió, podent presentar millores a la baixa respecte el
preu base.
El valor estimat del contracte segons els estudis econòmics que figuren a l’expedient
(incloent les despeses que assumeix l’Ajuntament per al funcionament del servei) serà de
33.309,21€.
5) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ:
Els criteris que es valoraran en la selecció del contractista seran els següents:
1) Criteris quantificables automàticament (informació a incloure al sobre B):

a) Millora en el preu del servei, fins 70 punts.
La valoració de l’oferta econòmica es realitzarà prenent com a referència l’import per
sessió de les ofertes exclòs l’iva. La puntuació màxima serà per a l’oferta amb un preu
total més baix i la resta d’ofertes es valoraran d’acord amb la fórmula següent:
Punts licitador (i) = 70* (P min / P i)

On,
P min és l’oferta econòmica mínima admesa.
P i es l’oferta econòmica de la proposta i.

b) Preus dels serveis del bar, fins a 10 punts.
Es valorarà el llista dels següents productes.
Cafè, tallat, cafè amb llet, infusió, aigua, refresc, cervesa, combinat amb alcohol i
ampolla de Cava.
La puntuació màxima serà per a l’oferta amb un preu total (sumatori del preu de tots els
productes) més baix i la resta d’ofertes es valoraran d’acord amb la fórmula següent:
Punts licitador (i) = 10* (P min / P i)
On,
P min és l’oferta econòmica mínima admesa.
P i es l’oferta econòmica de la proposta i.
2) Criteris la ponderació dels quals depenguin d’un judici de valor (informació a incloure en el
sobre C):

a) Millores en el servei, fins a 20 punts.
1. Millores en la decoració de la sala, fins a 5 punts.
2. Incrementar les orquestres amb més components en depriment de les de menys
components, fins a 5 punts.
3. Ofertar actuacions gratuïtes per a dies fora dels previstos en el present plec, fins
a 10 punts.

