INFORME D’AVALUACIÓ TÈCNICA PER LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Expedient 2021/1516
DADES DELS LICITADORS
Lot de parades núm. 4 (Parades 5-7 i 9)
OFERTA
1

LICITADOR
ALBERT TOMÀS SANTIAGO

CRITERIS D’AVALUACIÓ
A continuació es descriuen els criteris de valoració que consten al Plec de Clàusules
Administratives i que han estat aplicats en la valoració. La puntuació total en aquest
apartat serà com a màxim, de 49 punts.
RESUM DELS CRITERIS QUE CONFORMEN LA PROPOSTA TÈCNICA I
PUNTUACIONS MÀXIMES
VALORACIÓ DE LA MEMÒRIA D’EMPRESA
1. Valoració de la Memòria d’empresa

Punts

a) Projecte comercial, descripció del producte i pla de màrqueting: caldrà
aportar plànol i/o imatges, descripció dels materials a utilitzar i
especificacions tècniques de l’equipament.

15

b) Viabilitat econòmica (no es podrà consignar l’oferta econòmica)

10

c) Innovació: Elements nous que aporten un valor afegit al projecte.

7

d) RRHH: Organigrama i llocs de treball a crear

7

e) Projecte consolidat

10

Total

49

Oferta Licitador Projecte
comercial,
descripció
del
producte i
pla de
màrqueting.
(Màxim 15
punts)
Albert
8
1
Tomàs
Santiago

Viabilitat
económica
(Màxim 10
punts)

Innovació:
elements
nous que
aporten
valor
afegit
(Màxim 7
punts)

RRHH:
Projecte
Total
Organigrama consolidat
i llocs de
treball a
crear

0

7

7

VANESSA SORIA PUBILL
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ANÀLISI DE LA PROPOSTA TÈCNICA: RESUM

Per comprovar la validesa d'aquest document pot accedir a la següent URL
Codi Segur de Validació

84fb5f177bf14a00a2e570c0a1afc4b6001

Url de validació

http://oac.teia.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

10

32

CRITERIS
1. Albert Tomàs Santiago
Lot de parades núm. 4 /5-7-9)
ASPECTE

21/12/2021 TEC PROMO ECO

Projecte
comercial,
descripció del
producte i pla
de màrqueting:
caldrà aportar
plànol i/o
imatges,
descripció dels
materials a
utilitzar i
especificacions
tècniques de
l’equipament.
Viabilitat
econòmica (no
es podrà
consignar
l’oferta
econòmica)
Innovació:
Elements nous
que aporten un
valor afegit al
projecte.
RRHH:
Organigrama i
llocs de treball
a crear
Projecte
consolidat

PUNTUACIÓ
MÀXIMA
15

PUNTUACIÓ
ATORGADA
8

10

0

No se li atorga puntuació a aquest apartat ja
que no s’ha presentat documentació relativa a
aquest punt.

7

7

Se li atorga la màxima puntuació en aquest
apartat, atesa l’exclusivitat del producte de
pesca de proximitat pescat pel mateix
propietari i el valor afegit que aporta.

7

7

Se li atorga la puntuació màxima en aquest
apartat, atès que la descripció resulta
detallada i correcta.

10

10

Se li atorga la màxima puntuació ja que la
documentació aportada descriu correctament i
demostra la consolidació del projecte durant el
període que ha estat com a parada amb
concessió provisional al Mercat Municipal de
Teià.

PUNTUACIÓ TOTAL

32 PUNTS

VANESSA SORIA PUBILL
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La tècnica de Promoció Econòmica
Teià a 21 de desembre de 2021

Per comprovar la validesa d'aquest document pot accedir a la següent URL
Codi Segur de Validació

84fb5f177bf14a00a2e570c0a1afc4b6001

Url de validació

http://oac.teia.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

COMENTARIS
Descripció gràfica correcta pel que fa a
producte,. No obstant, se li atorga la puntuació
exposada atès que manca el pla de
màrqueting i les especificacions tècniques de
l’equipament.

