ACTA D’OBERTURES DE PROPOSICIONS PONDERABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR
(SOBRE B) I DE LA PROPOSTA ECONÒMICA (SOBRE C) DEL PROCEDIMENT OBERT
ORDINARI PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’UNA SECRETARIA TÈCNICA DE SUPORT
ALS MERCATS DE PAÏSOS DE L’EST DEL PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA,
SA.
President:
Vocals:

Sr. Jaume Marin i Rabiol, Cap de Departament de Màrqueting i
Promoció
Sra. Anna Barceló i Vergès, Responsable de Intermediació del
Mercat de Països de l’Est
Sr. Gerard Franch i Boada, tècnic de fires, per delegació de la
Responsable del Clubs de producte del Patronat.
Sra. Carme Nadal i Gasull, Cap d’Administració, per delegació de la
Interventora General de la Diputació de Girona

Actua de secretari de la Mesa el Sr. Jordi Turon Serra.

A la Sala de d’Actes del Patronat, el dijous, dia 6 d’octubre de 2016, a les 13:00 h es
constitueix la Mesa de Contractació, integrada pels membres anteriorment assenyalats,
amb la següent ordre del dia:
1.- Lectura de l'informe elaborat pel comitè d’experts relatiu als criteris avaluables
mitjançant un judici de valor.
2.- Obertura del sobre C, documentació de la proposicions econòmiques, avaluables
mitjançant formules.
Primer. Es procedeix a la lectura de les valoracions emeses pel comitè d’experts, dels
continguts dels sobres B, propostes tècniques ponderables mitjançant judici de valor, i que
s’han efectuat d’acord amb els criteris d’adjudicació de l’apartat I, del plec de clàusules
administratives particulars. La puntuació màxima és de 80 punts.
Tot seguit es transcriu l’informe de forma literal :
“Havent analitzat les diferents propostes tècniques, i considerant el presentat per les
diferents empreses licitadores, el quadre d'avaluacions és el següent:
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Un cop valorades les propostes, d’acord amb l'experiència aportada per cada licitador,
vista la qualificació del l’equip tècnic i el desenvolupament del pla d'accions aportat per
cada licitador, aquest Comitè d’Experts PROPOSA a la Mesa de Contractació, a la Sra.
Alena Melnik per haver obtingut una millor valoració en conjunt .
S’adjunta annex 1 amb el detall de les puntuacions.
El Comitè d’Experts eleva les valoracions emeses a la Mesa de Contractació a les 13:45
h. de la data indicada al començament.
Els Membres del Comitè d’Experts,
Anna Vendrell i Deulofeu

Lluis Mundet i Cerdan”

Tot seguit, la Mesa de Contractació procedeix a acceptar la puntuació emesa pel Comitè
d’Experts com a definitiva.
Segon. Es procedeix a l’obertura dels sobres C, propostes econòmiques, criteri
quantificable de forma automàtica mitjançant fórmula. L’oferta més econòmica obtindrà
el màxim de puntuació, fins a 20 punts i per a la resta es disminuirà la puntuació
proporcionalment a l’augment de les respectives ofertes.
S’utilitzarà la fórmula següent per a cadascun dels lots:
Oferta més baixa x 20
punts
Oferta que es puntua

=
Puntuació

El resultat obtingut per les empreses licitadores en cada lot és el següent;
S-04/2016 Secretaria tècnica de suport al Mercat de Països de l'Est

LICITADORS

OFERTA ECONÒMICA
Per 1 any sense IVA

PUNTUACIÓ

ALENA MELNIK

17.000,00 €

20

ISABEL HORTAL FERNANDEZ

40.000,00 €

EXCLOSA

Donat que l’empresa licitadora, Isabel Hortal Fernández, ha presentat una oferta
econòmica que sobrepassa el preu màxim de licitació d’acord amb el punt B.3 del quadre
de característiques del plec de clàusules administratives particulars, resta EXCLOSA del
procés.
El resum de les puntuacions obtingudes del judici de valor (SOBRE B) més les obtingudes
de forma automàtica per la proposta econòmica (SOBRE C) de les empreses licitadores, son
les següents:

S-04/2016 Secretaria tècnica de suport al Mercat de Països de l'Est

LICITADORS
ALENA MELNIK
ISABEL HORTAL FERNANDEZ
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Com que la Mesa de contractació ha comprovat la oferta presentada per la Sra. Alena
Melnik, no es pot considerar anormal o desproporcionada, 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:
Tercer. Proposar a l’òrgan de contractació del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA,
l’adjudicació per a la contractació del servei de secretaria tècnica de suport als Mercats de
Països de l’Est, a:
La Sra. ALENA MELNIK, per un import anual de 17.000,00 euros IVA no inclòs, d’acord amb
l’ofert tècnica i econòmica presentada, al resultar una oferta avantatjosa a nivell global per
al Patronat de Turisme Costa Brava, SA, i ajustar- se la seva proposició al que disposa el
plec de clàusules 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 13:15 hores de la
data indicada al començament.
El President,
Jaume Marin i Rabiol

