ACTA D’OBERTURA DE PROPOSICIONS PONDERABLES DE FORMA AUTOMÀTICA DEL
PROCEDIMENT OBERT PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN
SISTEMA DE MESURA DE L’OCUPACIÓ DELS ALLOTJAMENTS TURÍSTICS A LES COMARQUES
GIRONINES (SOBRE C)

President:

Sr. Ramon Ramos i Argimon

Vocals:

Sr. Jaume Marín i Rabiol
Sra. Anna Vendrell i Deulofeu

Actua de Secretari de la Mesa el Sr. Jordi Turón i Serra.
A la sala de juntes del PTCBG, el dimecres 12 d’abril de 2017 a les 9:15 h es constitueix la Mesa
de Contractació, integrada pels membres anteriorment citats, per a procedir a l’obertura de les
proposicions ponderables de forma automàtica (SOBRE C) presentades pels licitadors Fundació
Parc Científic i Tecnològic i Oci de Catalunya i Gaps, Política i Societat, S.L., que han presentat
les seves candidatures per al procediment de contractació del servei per a l’assessorament i la
implantació d’un sistema de mesura d’ocupació dels allotjaments turístics de les comarques
gironines.
A l’acte públic d’obertura no hi assisteix cap representant de les empreses anteriorment
esmentades.
Inicialment es procedeix a exposar l’informe de l’acta d’obertura del sobre B i a comentar les
puntuacions atorgades a la Fundació Parc Científic i Tecnològic i Oci de Catalunya i Gaps, Política
i Societat, S.L.
A continuació, la Mesa de Contractació procedeix a comprovar la proposta dels licitadors i a
avaluar-les amb els criteris d’adjudicació establerts a la clàusula I del plec de clàusules
administratives d’aquest procediment i que és el següent:
1.- Oferta econòmica: Puntuació màxima de 25 punts.

Es calcularà la baixa de cada oferta respecte del pressupost base de licitació anual, IVA no inclòs,
i s’atorgarà la màxima puntuació a la que representi la major baixa econòmica. La resta de
proposicions rebran una puntuació proporcional a la baixa respecte del que representi la major
baixa econòmica.
L’Assignació de punt en la valoració econòmica de la proposta es farà segons la següent fórmula:
Oferta més baixa X 25 punts
............................................. = Puntuació
Oferta que es puntua
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2.- Millores a les especificacions tècniques exposades: Puntuació màxima de 30 punts:
-

-

Millora dels errors mostrals: 6 punts
Aportació a la proposta d’altres nivells de desagregació territorial inferiors als exposats
anteriorment: 6 punts
Es valorarà que la proposta aporti estrats que afegeixin altres tipologies d’allotjaments
o que desagreguin les tipologies d’allotjaments en totes o algunes de les variables: 6
punts
Presentació d’ un informe anual d’interpretació dels resultats. 6 punts
Propostes de captació de nous adherits a l’eina mitjançant presentacions, mailings,
seguiment de trucades telefòniques, etc. 6 punts

Acte seguit, la Mesa de Contractació procedeix a comprovar les propostes dels licitadors
atorgant les següents puntuacions:
1. FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC I OCI DE CATALUNYA
· Oferta econòmica:
L’empresa ofereix prestar els seus serveis per 45.000 € per l’any de contracte més l’any de
pròrroga. Aplicant la fórmula anterior assenyalada, se li atorguen 22,50 punts sobre un total de
25 punts.

· Millores:
-

-

Millora dels errors mostrals: 5,5 punts
Aportació a la proposta d’altres nivells de desagregació territorial inferiors als exposats
anteriorment: 6 punts
Es valorarà que la proposta aporti estrats que afegeixin altres tipologies d’allotjaments
o que desagreguin les tipologies d’allotjaments en totes o algunes de les variables: 6
punts
Presentació d’ un informe anual d’interpretació dels resultats. 6 punts
Propostes de captació de nous adherits a l’eina mitjançant presentacions, mailings,
seguiment de trucades telefòniques, etc. 5 punts

Seguint les indicacions establertes en la clàusula I del plec de clàusules administratives que
regulen aquest procediment, correspon atorgar-li 28,5 punts sobre un total de 30 punts.
La puntuació total obtinguda al sobre C per l’empresa FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC
I OCI DE CATALUNYA és la següent:
51 punts sobre un total de 55 punts.
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2. GAPS. POLÍTICA I SOCIETAT, S.L.
· Oferta econòmica:
L’empresa ofereix prestar els seus serveis per 43.200 € per l’any de contracte i per 37.800 € per
l’any de pròrroga, el que resulta una mitjana 40.500 €. Aplicant la fórmula anterior assenyalada,
se li atorguen 25 punts sobre un total de 25 punts, al tractar-se de l’oferta econòmica més
avantatjosa.

· Millores:
-

-

Millora dels errors mostrals: 5 punts
Aportació a la proposta d’altres nivells de desagregació territorial inferiors als exposats
anteriorment: 2 punts
Es valorarà que la proposta aporti estrats que afegeixin altres tipologies d’allotjaments
o que desagreguin les tipologies d’allotjaments en totes o algunes de les variables: 2
punts
Presentació d’ un informe anual d’interpretació dels resultats: 2 punts
Propostes de captació de nous adherits a l’eina mitjançant presentacions, mailings,
seguiment de trucades telefòniques, etc.: 1,5 punts

Seguint les indicacions establertes en la clàusula I del plec de clàusules administratives que
regulen aquest procediment, correspon atorgar-li 12,5 punts sobre un total de 30 punts.
La puntuació total obtinguda al sobre C per l’empresa GAPS. POLÍTICA I SOCIETAT, S.L.
és la següent:
37,5 punts sobre un total de 55 punts.

Com que aquests criteris són quantificables a través de la mera aplicació de fórmules, a
continuació es deixa constància de les puntuacions obtingudes al sobre C pels licitadors, d’acord
amb les fórmules detallades anteriorment:
FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC I 51 punts sobre un total de 55 punts
OCI DE CATALUNYA
GAPS. POLÍTICA I SOCIETAT, S.L.
37,5 punts sobre un total de 55 punts
Vistos els criteris d’adjudicació, els que depenen d’un judici de valor (acta d’obertura del sobre
B) i els que depenen de l’aplicació d’una fórmula automàtica, les puntuacions totals de les
empreses són les que es desprenen a continuació:

Memòria explicativa
Oferta econòmica
Millores ofertes
TOTAL (fins a 100 punts)

Fundació Parc Científic i Gaps. Política i Societat, S.L.
Tecnològic i Oci de Catalunya
43,75 punts
35 punts
22,50 punts
25 punts
28,50 punts
12,50 punts
94,75 punts
72,50 punts
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Com que la Mesa de Contractació ha comprovat que les ofertes presentades no es poden
considerar anormals o desproporcionades, de conformitat amb el que disposa l’article 85.2 del
R.D. 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes
de les administracions públiques, per unanimitat, acorda:
Primer: Proposar al Consell d’Administració del Patronat de Turisme Costa Brava, S.A.
l’adjudicació per a la contractació dels serveis per a l’assessorament i la implantació d’un sistema
de mesura d’ocupació dels allotjaments turístics de les comarques gironines, a favor de
l’empresa Fundació Parc Científic i Tecnològic i Oci de Catalunya per un import de 45.000,00 €,
IVA no inclòs, per 1 any de contracte, d’acord amb l’oferta tècnica i econòmica presentada, al
resultar l’oferta més avantatjosa a nivell global per al PTCBG i ajustar-se la seva proposició al
que disposa el plec de clàusules administratives particulars regulador d’aquesta contractació.
No havent-se presentat cap reclamació, s’estén la present acta signada pels integrants de la
Mesa de Contractació, de tot el que en dono fe, com a Secretari, a les 10:30 hores de la data
indicada al començament.

El Secretari
Firmado
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