Exped. núm: 2020.241.0.4639

INFORME
DE
PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ
DEL
COMUNICACIÓ PER AL PROJECTE INNOVADOR XERSP

SERVEI

DE

Antecedents:
En data 22 de juny 2020 la presidenta de l’Institut Municipal d’Ocupació
Salvador Seguí aprovà el Plec de clàusules administratives i el Plec de
clàusules tècniques per al contracte del servei d’elaboració i execució de les
activitats de comunicació del projecte innovador i experimental “Xarxa
d’Empreses amb Responsabilitat Social de Ponent”, amb un pressupost de
5.537,19€€ més 1.162,81€ d’IVA al 21%, sent el pressupost total de 6.700€.
Fets:
En data 27 de juliol de 2020 s’ha rebut una única oferta presentada dins el
termini previst i que compleix els requisits indicats en els plecs de clàusules
administratives i tècniques:


Ramon Gasque Suay NIF 47901910V

Els criteris d’adjudicació avaluables automàticament d’aquest contracte menor
recollits en el Plec de Clàusules Administratives Particulars aprovat a l’efecte
inclou:
a) Millor oferta econòmica en relació als serveis prestats:
Puntuació màxima: 70 punts
Menor oferta vàlidament emesa x Puntuació màxima a obtenir
Puntuació a)= ----------------------------------------------------------------------Oferta
Puntuació Oferta Ramon Gasque Suay: 70 punts

b) Borsa d’hores d’assistència directa a les actuacions objecte de difusió
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Puntuació màxima: 30 punts
Oferta x Puntuació màxima a obtenir
Puntuació b)= -------------------------------------------Millor oferta vàlidament emesa
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Puntuació Oferta Ramon Gasque Suay: 30 punts
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La valoració total de l’oferta presentada per Ramon Gasque Suay és de 100
punts.
Conclusions
Es per això, que es proposa l’adjudicació de la contractació menor del servei
d’elaboració i execució de les activitats de comunicació del projecte innovador i
experimental “Xarxa d’Empreses amb Responsabilitat Social de Ponent”a
Ramon Gasque Suay, amb NIF 47901910V, per un import de 5.000€, més
1.050€ d’IVA (Total: 6.050€), d’acord amb la seva oferta econòmica i
tècnica.
Lleida, a data de la signatura
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