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CONDICIÓNS QUE REXIRÁN A CONTRATACIÓN DE SERVIZOS (CONTRATOS 
MENORES) PARA O ANO 2023 DA FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE 

OURENSE. 
 
 
1ª.- CONDICIÓNS XERAIS 
 
Este documento constitúe o conxunto de condicións que van a rexer a contratación 
dos seguintes servizos, mediante contratos menores, para o exercicio 2023: 
 

 
I.-  SEGURIDADE 
II.-  AZAFATAS 
III.-  PUBLICIDADE E DESEÑO 
IV.-  IMPRENTA 
V.-  IMPRENTA DIXITAL 
VI.-  MANTEMENTO INFORMÁTICO 
VII.-  MANTEMENTO DE PÁXINAS WEB  

 
 
 
2ª.- OBXECTIVO DO CONTRATO 
 
O obxectivo da presente contratación é a adxudicación para o exercicio económico 
2023 dos servizos relacionados no punto anterior da Fundación Feiras e Exposicións 
de Ourense, de acordo coas condicións contidas neste documento. 

 
 
 
3ª.- PRESENTACIÓN DAS OFERTAS 
 
O lugar de presentación das ofertas será no rexistro da Fundación Feiras e 
Exposicións de Ourense, entidade contratante, en Finca Sevilla s/n CP 32005 de 
Ourense, no prazo de quince días naturais contados desde o día seguinte á 
publicación do anuncio en prensa. 
 
Os interesados poderán enviar igualmente a súa oferta por correo electrónico ao 
seguinte enderezo: expourense@expourense.org 

 
 
 
4ª.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN 
 
O órgano de contratación será o Comité Executivo da Fundación Feiras e Exposicións 
de Ourense, ou persoa en quen delegue. 
 
 
 

mailto:expourense@expourense.org
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5ª.- ADXUDICACIÓN DO SERVIZO 
 
O órgano de Contratación terá a facultade de adxudicar o servizo á proposta mais 
vantaxosa, asignando puntuación aos criterios que se enumeran a continuación: 

 
a) Proposición económica mais vantaxosa: 5 Puntos 
b) Experiencia en empresas e institucións semellantes: 1 Punto. 
c) Valoración polos traballos realizados na Fundación, así como ser 
    colaborador da Fundación: 1 Punto. 
d) Certificación en Calidade e Medio Ambiente: 1,5 Puntos. 
e) Empresas que xustifiquen o seu grao de compromiso coa Responsabilidade  
    Social, e en especial que empreguen a persoas con capacidades diferentes:  
    1,5 Punto. 
 

Puntuación máxima total: 10 Puntos. 
 
Acordada a adxudicación polo Órgano de Contratación, a Fundación comunicarallo ao 
adxudicatario. 

 
 
 
6ª.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO 
 
Dentro do prazo de 15 días hábiles seguintes á comunicación da adxudicación do 
servizo, o contrato formalizarase en documento privado. 

 
 
 
7ª.- PRAZO DE ADXUDICACIÓN 
 
O contrato terá unha vixencia dun ano natural. 

 
 
 
8ª.- EFECTOS DA ADXUDICACIÓN 
 
Dentro do prazo de sete días naturais seguintes á formalización do contrato, o 
adxudicatario farase cargo da prestación do servizo. 
No caso de incrementarse o número de horas de servizo ou unidades dentro do 
período do contrato, manteranse os prezos do mesmo. 
 
 

CONDICIÓNS DO SERVIZO 
 

 
I.- SERVIZO DE SEGURIDADE. 
 
As funcións a desenvolver polo persoal propio da empresa adxudicataria son o de 
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vixilancia e seguridade en feiras e eventos organizados en Expourense por un total 
aproximado de 200 horas anuais. 
 
O persoal deberá estar correctamente uniformado e identificado, de acordo coas 
directrices da empresa adxudicataria. 
 
O persoal dependerá exclusivamente da empresa adxudicataria por tanto este terá 
todos os dereitos e deberes inherentes á súa calidade de empresario e deberá cumprir 
as disposicións vixentes en materia laboral, de Seguridade Social e de Seguridade e 
Hixiene no traballo referida ao propio persoal ao seu cargo. 
 
O adxudicatario estará obrigado a cumprir con todas as obrigacións que se deriven da 
lei 31/1995 de 8 de novembro de Prevención de Riscos Laborais e a súa norma de 
desenvolvemento. 

 
 
II.-  SERVIZO DE AZAFATAS 
 
As funcións a desenvolver polo persoal propio da empresa adxudicataria por un total 
aproximado de 600 horas anuais son as seguintes: 
 

- Azafata/o para stands 
- Promotores en centros comerciais 
- Información e protocolo 
- Controladores de portas 
- Auxiliares de taquilla 
- Camareiro/a para aula gastronómica 
- Axudante de cociña para aula gastronómica 

 
O persoal deberá estar correctamente uniformado e identificado, de acordo coas 
directrices da empresa adxudicataria ou, nalgúns casos, segundo os requirimentos 
específicos da Fundación. 
 
O persoal dependerá exclusivamente da empresa adxudicataria por tanto este terá 
todos os dereitos e deberes inherentes á súa calidade de empresario e deberá cumprir 
as disposicións vixentes en materia laboral, de Seguridade Social e de Seguridade e 
Hixiene no traballo referida ao propio persoal ao seu cargo. 
 
O adxudicatario estará obrigado a cumprir con todas as obrigacións que se deriven da 
lei 31/1995 de 8 de novembro de Prevención de Riscos Laborais e a súa norma de 
desenvolvemento. 
 
 
III.- SERVIZO DE PUBLICIDADE E DESEÑO 
 
Adaptación das imaxes existentes tanto de feiras como dos eventos organizados / 
coorganizados por Expourense, así como na propia identidade corporativa. En algúns 
casos puntuais pedirase a creación dun novo deseño. Estas imáxenes poderanse 
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utilizar para os soportes que se describen a continuación así como para outros 
similares: 
 

• Soportes de marketing: cartelería en varias dimensións, dípticos, catálogos, 
entradas, convites, acreditacións identificativas, roll ups entre outros similares 

• Soportes de comunicación: anuncios en prensa, publicidade exterior.  
• Banners para webs. 
• Outros elementos de comunicación: merchandising e elementos corporativos. 

 
Deberanse respectar os pantóns de cores de cada imaxe de feira para manter a 
uniformidade en todos os soportes. 
 
Os prazos para a entrega dos deseños serán los seguintes: 

• Mesma xornada para os soportes que sexan actualizacións de datas e logos 
puntuais.  

• Máximo de 48 h. naturais. Para os que supoñan unha nova edición.  
 
Á finalización de cada proxecto farase entrega de todos os deseños en formato 
modificable á Fundación Feiras e Exposicións de Ourense (PSD, CDR, EPS.....). 
 
A empresa provedora do servizo aportará ideas para a creatividade do soporte e as 
mensaxes publicitarias, en colaboración cos departamentos de marketing e 
comunicación de Expourense. 
 
A oferta non contempla os traballos de imprenta. 

 
 
IV.- SERVIZO DE IMPRENTA 
 
Os seguintes traballos de imprenta para as actividades a realizar ao longo do ano 
2023: 

• Dípticos e trípticos – 20.000 uds total 
• Catálogos – 2.000 unidades 
• Entradas e convites – 85.000 uds. 
• Cartaces A3 – 1.000 unidades  

 
Tramos de unidades a presupostar: 500 - 1000 – 2000 – 3000 – 5000: 
 
Tamaño A4 aberto 250 gr.: 
 

- Trípticos 4/4 tintas  
- Trípticos 1/1 tinta  
- Dípticos 4/4 tintas  
- Dípticos 1/1 tinta  

 
Tamaño A4 aberto 130 gr. (ou similar - especificar): 
 

- Trípticos 4/4 tintas  
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- Trípticos 1/1 tinta  
- Dípticos 4/4 tintas  
- Dípticos 1/1 tinta  

 
Convites encolados de tamaño 12x6 cm en 100 gr. (ou similar – especificar) a todo 
cor. 
 
Convites encolados de tamaño 12x6 cm en 100 gr. (ou similar – especificar) a unha 
tinta. 
 
Cartaces a toda cor tamaño A3 papel de 135 gr. (ou similar – especificar). Orzar 
tramos dende 100 unidades. 
 
Talonarios de entradas numeradas con matriz a unha tinta. 
 
Flyer tamaño A5 a unha tinta papel 80 gr. (impresión nunha cara). 
 
Flyer tamaño A5 a toda cor papel 80 gr. (impresión nunha cara). 
 
Polidíptico tamaño 68 x 30 cm aberto en 4/4 tintas, papel 250 gr. 
 
Polidíptico tamaño 63 x 30 cm aberto en 4/4 tintas, papel 250 gr. 
 
Papel carta membretado a unha tinta, tamaño A4 en 90 gr. 
 
Sobre membretado a unha tinta, tamaño americano sen ventana. 
 
Sobre membretado a unha tinta, tamaño cuartilla sen ventana. 
 
Sobre membretado a unha tinta, tamaño grande sen ventana. 
 
 
O prazo máximo de entrega dos traballos será de 48 horas. 
 
 
V.- SERVIZO DE IMPRENTA DIXITAL 
 
Os seguintes traballos de imprenta dixital para as feiras e actividades a realizar a lo 
longo do ano 2023: 
 

• Diplomas A4 cuatricomía – cartolina 160 gr. 
• Acreditacións cuatricomía. 
• Dípticos toda cor 2 caras – papel 250 gr. 
• Dípticos a unha tinta 2 caras – papel 250 gr. 
• Trípticos toda cor 2 caras – papel 250 gr. 
• Trípticos a 1 tinta 2 caras – papel 250 gr. 
• Cartaces cuatricomía – papel 160 gr. 
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• Bandeirolas teito – impresión en lona polas dúas caras a cor con soportes de 
metal (prazo de entrega máx. 48 horas) 

• Cartel cor en papel presentación 
• Papel presentación sobre cartón pluma  
• Impresión a cor directa sobre cartón pluma 
• Dossier promocional cor (A4) 
• Rótulos de portas de salas – impresión en papel presentación sobre 

polipropileno 
• Lonas (prazo de entrega máx. 48 horas) 

 
O prazo máximo de entrega dos traballos será de 24 horas (salvo nos casos que se 
especifican anteriormente). 
 
Puntuarase a entrega dos traballos nas instalacións de Expourense. 

 
 
VI.- MANTEMENTO INFORMÁTICO 
 
Solicítase servizo coas seguintes características: 
 

• Resposta avarías: tempo de resposta inferior a 4 horas para incidencias graves 
do sistema, dentro do horario laboral. Para o resto de incidencias 8 horas 
(dentro da xornada laboral). 

• Substitución do equipo avariado se a reparación comporta o traslado do equipo. 
• Asistencia técnica e mantemento de ordenadores tipo PC, servidor e 

impresoras. 
• Mantemento preventivo dos equipos con revisións de hardware bimensual e 

análise de posibles melloras, reportando á Fundación o resultado dos análises 
feitos. 

• Mantemento preventivo que inclúe unha revisión periódica detallada do 
correcto funcionamento dos equipos de hardware en todos os seus 
compoñentes. 

• Mantemento de Software bimensual e análise de posibles melloras , reportando 
á Fundación o resultado dos análises feitos. 

• Mantemento preventivo do software instalado que inclúe a revisión dos 
parámetros críticos dos equipos e da rede. Instalación e mantemento (incluíndo 
actualizacións) do sistema antivirus. Instalación e mantemento do sistema de 
copias de seguridade.  

• Mantemento correctivo que inclúe a reinstalación de software no caso de 
anomalías no funcionamento. Recuperación de datos de copias de seguridade 
no caso de perdas dos mesmos. 

• Configuración do software xa instalado. 
 
Mantemento de Rede: 

• Mantemento preventivo que inclúa a monitorización dos parámetros básicos da 
rede de forma que se garante a súa adecuada dimensión e a súa seguridade. 

• Configuración e optimización para o correcto funcionamento da comunicación 
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entre os equipos conectados en REDE, así como todos os periféricos 
conectados a ela. 

• Mantemento correctivo que inclúe a reconfiguración do hardware e software de 
REDE despois da caída do sistema ou outros contratempos. 

• Non se inclúe o tendido xeneralizado de novo cableado, que se terá que orzar 
por separado se tal intervención fose necesaria. 

• Non se inclúen os costes dos repostos, novos equipos e/ou periféricos dentro 
dos estipulados para os servizos. 

• Colocación e revisión dos equipos informáticos de Expourense previos ás 
feiras/eventos. 

• Solicítase prezo por hora de asistencia técnica en eventos e feiras. 
 

 
VII.- MANTEMENTO DE PÁXINAS WEB: 
 
Constitúe o obxecto do contrato, a prestación de servizo de mantemento técnico, 
deseño, arquitectura web e soporte e apoio xeral en beneficio dos futuros desenrolos 
e a mellora continua dos distinto portais web que ten publicada a Fundación: 
www.expourense.org, www.termatalia.com, www.galisenior.es, www.xantar.org, 
www.vinisterrae.es . www.funergal.com, www.previsel.com e www.sporturgalicia.com  
 
O servizo centraranse principalmente na actualización dos portais e no seu 
mantemento técnico. Tamén poderían ser requiridas tarefas de deseño en algunhas 
das páxinas dos portais web. 
 
Os servizos requiridos nos presentes pregos estarán centrados nos seguintes 
ámbitos: 

• mantemento técnico web, 
• deseño gráfico xeral e y arquitectura web; 
• e soporte e apoio xeral. 

 
Para o seu desempeño será indispensable que as empresas ofertantes reúnan unha 
serie de condicións técnicas obrigatorias para o servizo: 

• Programación en lenguajes HTML, PHP e Javascript entre outros. 
• Mantemento e actualización do framework en WORDPRESS. 
• Desenrolo do deseño web responsive ou adaptativo para conseguir a correcta 

visualización da páxina web nos distintos dispositivos. 
• Motor de base de datos MySQL. 
• Navegación debe ser coherente respetando a estrutura en todas as páxinas 

que compoñen a web. 
 
As operacións obxecto do presente contrato serán as seguintes: 
 

a.- Mantemento Técnico da Web 
 
• Resolución de problemas técnicos de diversa índole. 
• Mantemento de estrutura de contidos: creación, modificación e eliminación de 

http://www.expourense.org/
http://www.termatalia.com/
http://www.galisenior.es/
http://www.xantar.org/
http://www.vinisterrae.es/
http://www.funergal.com/
http://www.previsel.com/
http://www.sporturgalicia.com/
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secciones e subseccións (sen incluír desenrolo de contidos de textos e 
fotografías) 

• Modificación do aspecto gráfico xeral: inclusión de elementos gráficos e 
contidos que non se poidan realizar directamente desde as ferramentas de 
xestión dispoñibles.  

• Realización de copias de seguridade periódicas (backups) dos distintos portais 
web 

• Configuración dos paquetes relacionados con framework, plugins, aplicacións 
e servizos para garantir rendemento, estabilidade e seguridade. O mismo xeito 
que a actualización dos framework e plugin utilizados. Estando ditos elementos 
sempre actualizados con as últimas versións dos mesmos. 

• Revisión dos rexistros de erro do sistema para comprobar si os servizos están 
funcionando correctamente. 

• Revisar si existen vulnerabilidades de software que poidan afectar á seguridade 
do portal web. 

• Corrixir fallas do sistema. 
 

b.- Deseño e arquitectura web 
 
A empresa adxudicataria realizará cambios de deseño de imaxe nos diferentes 
apartados, módulos ou no propio contido da páxina web a demanda de Expourense 
Así mesmo, poderían ser necesarias accións para actualizar e/o redeseñar a 
arquitectura do portal para dar resposta ás novas necesidades e tecnoloxías que 
poidan aparecer. 
 
c.- Soporte e apoio 
 
A empresa adxudicataria da licitación prestará un servizo de asesoramento 
tecnolóxico cando sexa preciso por parte da Fundación, ofrecendo solucións e 
melloras á estrutura actual. 
 
d.- Prazo de execución dos traballos 
 
O prazo de execución dos traballos encargados será de 24 h contadas a partir do 
momento de realizar a solicitude por parte de Expourense, para elementos puntuais 
(crear submenús, introducir banners, creación de formularios, cambios de logotipos 
na homepage ou traballos de características similares) e 72 horas contadas a partir 
do momento de realizar a solicitude por parte de Expourense, para cambios máis 
complexos ou de carácter estrutural. Non computarán os días festivos ou non 
laborais. 

 
 
 
 


