
 

     

 

 

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE MONTAXE, MANTEMENTO E DESMONTAXE DE STANDS, 

MOQUETA, TARIMA, MOBILIARIO E PRESTACIÓN DE SERVIZOS ACCESORIOS PARA AS FEIRAS 

DO ANO 2020 DA FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE – EXPOURENSE. 

 

INFORME XUSTIFICATIVO DA NECESIDADE E IDONEIDADE DA CONTRATACIÓN E 

AUTORIZACIÓN DO INICIO DO EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 

 

1. NECESIDADE DO CONTRATO 

O obxecto do contrato é a contratación do servizo de montaxe, mantemento e desmontaxe de 

stands, moqueta, tarima, mobiliario e prestación de servizos accesorios para as feiras do ano 

2020 da “Fundación Feiras e Exposicións de Ourense – Expourense”. 

 

2. OBXETO DO CONTRATO 

O presente contrato ten por obxecto a contratación do servizo de montaxe, mantemento e 

desmontaxe de stands, moqueta, tarima, mobiliario e prestación de servizos accesorios para as 

feiras do ano 2020 da “Fundación Feiras e Exposicións de Ourense – Expourense”. 

 

A presente contratación tipifícase como contrato de subministro de acordo con artigo 16 da Lei 

9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público (de agora en adiante LCSP), é de 

natureza privada de acordo con artigo 26.1.b), rexerase en canto a súa preparación e 

adxudicación pola LCSP e no que respecta aos seus efectos, modificacións e extinción polo 

dereito privado. 

 

3. ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN E VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 

O orzamento máximo de licitación autorizado para a presente contratación ascende a CENTO 

NOVENTA E SETE MIL EUROS 197.000,00 € ( IVE excluído), gasto máximo que realizará a 

Fundación en virtude do contrato, quedando limitado o gasto real ao que resulte da selección 

das proposicións más vantaxosas. 

 

Para todos lo efectos, entenderase que o devandito orzamento de licitación comprende todos os 

gastos directos e indirectos que o contratista deba realizar para a normal execución da prestación 

e toda clase de impostos directos e indirectos. 

 

De acordo co artigo 101 da LCSP, o valor estimado do contrato se fixa en 197.000,00 € 

 

O prezo do contrato será o que resulte da adxudicación deste. 
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4. EXISTENCIA DE CRÉDITO 

O Importe previsto financiarase con fondos da Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense con 

cargo aos orzamentos para o ano 2020. 

 

5. DETERMINACIÓN DO PREZO 

O prezo determinarase por importe máximo de 238.370,00 euros, que se debe presentar 

desgregado segundo o resumen que se reflicte no cadro de cláusulas administrativas que rexen 

a contratación. 

 

6. PRAZO DE EXECUCIÓN 

O prazo de execución será ao longo do exercicio 2020 de acordo ao calendario de feiras previsto 

para dito ano. 

 

7. CLASIFICACIÓN E CONDICIÓNS MÍNIMAS DE SOLVENCIA 

De conformidade co disposto no artigo 77.1.b) da LCSP non se esixe clasificación. 

 

En consecuencia, para garantir a solvencia económica e financeira e técnica ou profesional, e ao 

mesmo tempo dar cumprimento aos principios de concorrencia e igualdade de trato, será 

suficiente que os licitadores acrediten a súa solvencia polos medios que figuran nos aportados J) 

e K) do cadro de características que acompaña ao PCAP. 

 

Considérase necesarios os importes mínimos esixidos dado o obxecto e as características da 

presente licitación. 

 

8. CRITERIOS DE VALORACIÓN DAS OFERTAS E PARÁMETROS PARA APRECIAR AQUELAS CON 

VALORES ANORMAIS OU DESPROPORCIONADOS 

Establécense criterios cuantificables avaliables mediante aplicación de fórmulas matemáticas ata 

un máximo de 70 puntos; e outros criterios como a valoración dos deseños, calidade dos 

materiais prazos e mantementos que suman ata 30 puntos. 

 

Os criterios para determinar que unha oferta poida considerarse anormal ou desproporcionada 

son as establecidas no artigo 149 da LCSP. 

 

9. PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN E TRAMITACIÓN DO EXPEDIENTE 

A contratación que se vaia realizar tipifícase como contrato de subministro de acordo co artigo 

16 da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de contratos do sector público (de agora en diante LCSP), é 

de natureza privada de acordo con artigo 26.1.b), rexerase en canto a súa preparación e 

adxudicación pola LCSP e no que respecta aos seus efectos, modificacións e extinción polo 

dereito privado. 
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A vista do anteriormente exposto, e nos termos expresados nesta memoria xustificativa, 

proponse ao órgano de contratación o inicio do expediente de a contratación do servizo de 

montaxe, mantemento e desmontaxe de stands, moqueta, tarima, mobiliario e prestacións de 

servizos accesorios para as feiras do ano 2020 da “Fundación Feiras e Exposicións de Ourense – 

Expourense”, de acordo co programa de necesidades enumeradas nos documentos que revisten 

carácter contractual especificados no cadro de características expresados no prego de cláusulas 

administrativas particulares. 

 

Ourense, 13 de decembro de 2019 

 

 

 

A directora da Área de Xestión 

Emma González Diéguez 
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