ACTA D’OBERTURA DE PROPOSICIONS PONDERABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR I
PONDERABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (SOBRE B) DEL PROCEDIMENT OBERT ORDINARI
PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE COORDINACIÓ I ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS
ENOGASTRONÒMICS PEL PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA (en endavant
PTCBG)
President:

Sr. Jaume Marin Rabiol

Vocals:

Sra. Anna Cuadrat Mestres
Sra. Marta Casas Serrabasa
Sra. Anna Vendrell Deulofeu
Sra. Carme Nadal Gasull

Actua de Secretari de la Mesa el Sr. Jordi Turón Serra.
A la Sala de d’Actes del Patronat, el dimarts, dia 7 de març de 2017, a les 12:00 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.- Valorar les proposicions ponderables de forma automàtica.

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 :
“INFORME DEL COMITÈ D’EXPERTS EN REFERÈNCIA A LA PUNTUACIÓ DELS CRITERIS
SUBJECTES A JUDICI DE VALOR (SOBRE B)
A la Mesa de Contractació per la licitació dels serveis de coordinació i organització dels
esdeveniments enogastronòmics en el marc la participació de fires i altres accions
promocionals del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA.
Informe sobre la oferta (sobre B) presentada a la licitació de contractació d'una empresa que
s'encarregui dels serveis de coordinació i organització dels esdeveniments enogastronòmics
en el marc la participació de fires i altres accions promocionals del Patronat de Turisme Costa
Brava Girona, SA, mitjançant procediment obert.
Havent analitzat la proposta tècnica, i considerant el presentat per l’empresa licitadora, el
quadre d'avaluacions és el següent:
Empresa organitzadora dels esdeveniments:
Servei de coordinació i organització d'esdeveniments enogastronòmics en
marc de participació de fires i altres accions promocionals del PTCBG

el
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EMPRESA

INCATIS
(INICIATIVES
CATALANES I
SERVEIS, S.L.)
1. Metodologia del treball
No es descriu

10
0

Es descriu de forma parcial o inadequadament

1-5

Es descriu detalladament i fa propostes concretes d'interès per a cada àpat

6 - 10

2. Planificació del projecte
No s'inclou calendari

10
0

El calendari inclou parcialment el conjunt de tasques i accions a desenvolupar

1-5

El calendari inclou les tasques i accions a realitzar de forma precisa i concreta

6 - 10

3. Proposta de menú per a cada àpat
No s'inclou proposta
S'inclou proposta però no s'ajusta a les característiques del receptari de la cuina de
comarques gironines i el maridatge no és prou específic.
S'inclou proposta i s'ajusta a les característiques del receptari de cuina de les comarques
gironines, especificant de forma detallada el maridatge per cada plat, aportant nous
elements per tal de fer més innovadora la proposta i adequada al mercat destí.
4. Proposta de proveïdors de matèria primera per a cada ciutat i acte
No s'inclou proposta
S'inclou proposta on consten productors de les comarques gironines però d'un àmbit
territorial i diversitat reduïda.
S'inclou proposta on consten productors de les comarques gironines que abasten tot el
territori gironí i una gran diversitat de productes.
5. Quantificació del cost total pel Patronat
No s'especifica
S'especifica però no és suficientment acotat, detallat, ni ajustat. És aproximat, no inclou
tots els conceptes.
S'especifica i és suficientment acotat, ajustat i detallat per cada concepte.
PUNTUACIÓ TOTAL

7

8
10

0
1-5

5

6 - 10

10
0
1-5

5

6 - 10
10
0
1-5

5

6 - 10

50

30

1. Metodologia de Treball:
Es descriu detalladament però no aporta noves propostes concretes d’interès.
2. Planificació del projecte:
El calendari detalla correctament de forma precisa i concreta les accions i tasques a realitzar
tot i que es considera que es podria millorar la seva calendarització.
3. Proposta de menú per a cada àpat
2

La proposta s’ajusta al receptari gironí, però el menú és poc coherent si es treballa amb un xef
d’estrella Michelin. Respecte a la proposta de menú no reflecteix un menú de temporada
(garotes i bolets a la vegada no és possible, per exemple). Es pot millorar la descripció i la
nomenclatura dels productes.
4. Proposta de proveïdors de matèria primera per a cada ciutat i acte
La proposta és correcte però trobem a faltar més diversitat de productes, més equilibri
territorial i alguns productes membres del Club d’Enogastronomia del Patronat de Turisme
Costa Brava Girona.
5.Quantificació del cost total pel Patronat:
En general està tot ben detallat. Faltaria un tema important, els honoraris dels cuiners si
s’escauen, així com el lloguer de material per certs espais doncs la gran majoria de les vegades
les accions són en espais singulars.
Girona, 7 de febrer de 2017
Isaac Gelabert

Carles Benítez

Titular

Titular “

Tot seguit, la Mesa de Contractació procedeix a acceptar la puntuació emesa pel Comitè
d’Experts com a definitiva.
Segon. Es procedeix a valorar les proposicions ponderables de forma automàtica, i que són les
següents,
L’oferta econòmica tindrà un puntuació màxima de 30 punts.
La puntuació s’obtindrà de la següent forma: 1 punt per cada punt percentual de decrement
dels preu unitari per dia d’acció*.
L’empresa licitadora ha presentat una oferta econòmica de 960,00 euros, IVA no inclòs per dia
d’acció, la qual cosa significa que obté 4 punts per l’oferta econòmica.

Tot seguit es valora la Idoneïtat del personal tècnic
La puntuació màxima és de 20 punts
Es puntua la idoneïtat del Director de projecte a través de la seva experiència laboral i
professional per a l’execució dels treballs. S’haurà d’acreditar de forma documental
l’experiència laboral i l’execució de treballs pel mateix objecte del present contracte. Puntuarà
de la següent manera:
Valoració experiència del Director del projecte i
execució de treballs amb el mateix objecte
Experiència de 5 a 10 anys
Amb experiència superior a 10 anys i fins a 20 anys

Puntuació
10
20

3

De l’informe de la vida laboral i d’acord amb el seu currículum viate, la Directora proposada
per l’empresa licitadora acredita una experiència en projectes iguals al de l’objecte de la
licitació d’entre 5 i 10 anys, el que atorga una puntuació de 10 punts per idoneïtat del
personal tècnic.
El resum de les puntuacions obtingudes per l’empresa licitadora INICIATIVES CATALANES I
SERVEIS, SL (INCATIS, SL), son les següents:
S-01/2017

Coordinació

I organització esdeveniments enogastronòmics

COMITÈ
LICITADOR

OFERTA

EXPERTS ECONÒMICA

INICIATIVES CATALANES I SERVEIS, SL (INCATIS)

30

4

IDONEÏTAT
TÈCNICS
10

TOTAL
44

Com que la Mesa de contractació ha comprovat la oferta presentada INICIATIVES CATALANES I
SERVEIS, SL (INCATIS, SL), per 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 coordinació i organització dels esdeveniments
enogastronòmics del Patronat, a:
L’empresa INICIATIVES CATALANES I SERVEIS, SL (INCATIS, SL), per un import 960,00 euros/
per dia acció IVA no inclòs, amb un màxim de despesa anual de 18.000,00 euros IVA no inclòs,
d’acord amb l’oferta 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 dono fe, com a Secretari, a les 12:30 hores de la data
indicada a començament.

El Secretari,
Jordi Turon i Serra
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