Informe del Servei Comarcal de Turisme de l’Alt Camp

Expedient: AC-2019-0087
Assumpte: Informe de valoració de les ofertes presentades dins el
sobre B avaluables d’acord amb els criteris de judici de valor
Òrgan que l’ha demanat:. Mesa de contractació del procediment de
contractació obert del servei de promoció i difusió del projecte «Alt
Camp: història i patrrimoni, les arrels d’una terra»

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal de l'Alt Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE 61021EB2303A49429F798CE700002F1C i data d'emissió 11/02/2020 a les 12:36:22

ANTECEDENTS
1. En data 10 de desembre de 2019 la Mesa de contractació formada per:
President: Sr. Joan Maria Sanahuja Segú, president del Consell Comarcal de l’Alt
Camp.
Vocals: Sr. Marc Brufau Cochs, secretari del Consell Comarcal de l’Alt Camp.
Sr. Josep Arjona Cruz, interventor del Consell Comarcal de l’Alt Camp
Sra. Núria París i Fortuny, tècnica de joventut del Consell Comarcal de l’Alt
Camp
Sra. Montse Solé López, directora d’Alcover Radio.
Custodis: Sra. Íngrid Torrellas Torné i Sra. Sílvia Jofré
2. La mesa de contractació acorda encarregar a aquest servei un informe tècnic en
base als criteris avaluables d’acord amb els criteris de judici de valor.
3. Es redacta el present informe per determinar si la documentació presentada és
suficient, si el licitador compleix amb les condicions exigides en els plecs i valorar
l’oferta per a que la mesa de contractació tingui aquest informe per a l’adjudicació.
FETS
1. Suficiència i idoneïtat de la documentació a presentar pels licitadors i
compliment de les condicions exigides en els plecs
La documentació a presentar pels licitadors, segons estableix l’apartat H.3.1 del
PCAP, és el document explicatiu d’organització del servei. Segons marca el
PCAP es valorarà amb especial atenció al calendari de tasques i als percentatges de
dedicació de l’equip. El document explicatiu d’organització o bé de planificació de la
campanya es marca que es presentarà a través de dos documents:
1) Diagrama de Gantt o diagram de barres amb els calendari i terminis, que tindrà
una puntuació màxima de 26 punts.
2) Memòria explicativa del Pla de Treball, que tindrà una puntuació màxima de
10 punts.
Essent així la puntuació màxima total a obtenir de 36 punts.
La documentació presentada per l’empresa licitadora, PENÍNSULA CORPORATE
INNOVATIONS SL, ha estat d’un únic document o s’incorpora el diagrama de
barres i la memòria explicativa del pla de treball. Tot i aquesta disconformitat de
forma, la mesa de contractació decideix acceptar aquesta proposta.
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L’ empresa TGD TARRAGONA DISSENY SL, presenta els dos documents per
separat tal i com marquen els PCAP.
2. Valoració de les ofertes
2.1 Introducció:
Tal i com estableix l’apartat H.3 Descripció dels criteris de valoració sotmesos
a judici de valor del PCAP, es valoraran les propostes base la següent puntuació:
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1) Diagrama de barres – Gantt (màxim 26 punts)
Caldrà especificar:
-

-

El desglossament dels treballs per cadascuna de les fases en les quals
s’executarà l’acció, i el temps previst d’execució. Cada barra del diagrama
representarà una acció.
Els terminis parcials de les accions i el total previst per a la complerta
execució del servei.
L’extensió màxima serà de 2 pàgines* DIN A4.

*S’entén per pàgina una cara d’un full. Si es fa impressió a doble cara, cada full
tindria dues pàgines.
Valoració: la forma d’atorgar les puntuacions serà la següent:
o

o

26 punts, si:
o

La informació aportada és correcte i aporta la informació requerida
garantint la correcta execució de tots els treballs i dins del termini, i amb
la qualitat exigida, i

o

El desglossament de les accions s’ha fet de forma correcta, i

o

Les accions i fases previstes s’ajusten a la realitat del projecte i són
totalment creïbles tècnicament, i

o

L’ordre de les accions proposades al diagrama és encertat i garanteix la
correcta execució dels treballs dins del termini.

Fins a 20 punts si presenta alguna de les següents incidències:
o

En general, la documentació o part de la documentació presentada
genera problemes de comprensió o interpretació per manca d’informació
suficient, o

o

La descripció és correcte però no s’ha fet el desglossament de cada
acció/fase d’execució en prou detall, o en manca alguna, o

o

La temporalització de les accions, les repeticions o les fases previstes no
s’ajusten a la realitat del projecte o generen dubtes tècnics i sobre el
correcte plantejament i execució, o

o

L’ordre d’execució de les diferents accions o fases proposades al
diagrama generen dubtes sobre la correcta execució dels treballs.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
MARINA RAÑE PIÑANA - DNI ** (SIG) el dia 16/12/2019 a les 13:01:32

L’empresa licitadora obtindrà 20 punts si només es constata una incidència,
i tres punts de menys per cada incidència addicional.
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o

0 punts, si:
o

Hi manca algun document indispensable, per exemple no hi ha diagrama
de barres del pla de treball, o

o

La informació aportada no és comprensible, o no ho és fins al punt de
poder-la valorar adequadament, o

o

Les fases i accions previstes són totalment errònies o no garanteixen
l’execució dins del termini previst en projecte, o

o

L’ordre d’execució és totalment erroni i no garanteix la correcta execució
dels treballs.

2) Memòria Explicativa (màxim 10 punts)
Caldrà especificar:
-

Per a cada acció i fase de les explicades en el diagrama de treball, en què
consisteix l’acció o la fase i quin treball es portarà a terme.
Per cada acció, s’inclourà el % de dedicació de cada perfil de l’equip adscrit.
Explicació de l’ordre d’execució de les accions, organització dels treballs,
criteris de bona execució del servei i previsió de les possibles coordinacions
de treballs en l’execució del servei per minimitzar riscos i incidències.
L’extensió màxima serà de 5 pàgines* DIN A4 de text.

*S’entén per pàgina una cara d’un full. Si es fa impressió a doble cara, cada full
tindria dues pàgines.
Valoració: la forma d’atorgar les puntuacions serà la següent:
o

o

10 punts, si:
o

S’aporta tota la documentació requerida, la informació aportada és
correcte i sense dubtes d’interpretació, i garanteix la correcta execució i
dins del termini, i

o

Les accions estan ben descrites, i

o

Es defineix amb correcció l’afectació temporal, així com els treballs i
responsabilitats, l’ordre d’execució de les accions i organització dels
treballs proposada és correcta i idònia.

5 punts si presenta alguna de les següents incidències:
o

En general, la documentació o part de la documentació presentada
genera problemes de comprensió o interpretació per manca d’informació
suficient, o

o

L’ordre d’execució de les accions genera dubtes d’interpretació,
l’organització proposada no és la idònia en quant a les dedicacions de
personal adscrit, no garanteix la correcta execució en algun moment
puntual, o en algun punt no es considera idònia o és contradictòria amb
la resta de documentació presentada.
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o

0 punts, si:
o

Manca algun document indispensable, per exemple no s’aporta la
Memòria Explicativa del Pla de Treball o

o

La informació aportada no és comprensible, o no ho és fins al punt de
poder-la valorar adequadament, o

o

Es detecta un error greu en qualsevol dels apartats que fa inviable la
correcta execució dels treballs en la qualitat i termini requerits.

2.2 Valoració empresa licitadora PENÍNSULA CORPORATE INNOVATIONS
SL
La documentació presentada per l’empresa licitadora, PENÍNSULA CORPORATE
INNOVATIONS SL:
1) En quant al diagrama de Gantt i de barres es considera insuficient ja que no
compleix amb el que es demanava als PCAP, pels motius següents:
1. El desglossament dels treballs per cadascuna de les fases en les quals
s’executarà l’acció, i el temps previst d’execució. Cada barra del diagrama
representarà una acció.
El contracte marca que el termini de durada és de 30 mesos a comptar des de la
data de formalització del contracte o bé des de la data que s’estableixi en el mateix,
existint així una plurianualitat del 2020 i el 2021. Per contra la proposta marcada
en el diagrama de barres de l’empresa licitadora és només per al 2020. Aquest fet,
fa que no garanteixi la correcta execució dels treballs dins el termini establert.
2. Els terminis parcials de les accions i el total previst per a la complerta execució
del servei.
S’havia d’especificar el desglossament dels treballs per cadascuna de les fases en
les quals s’executarà l’acció, i el temps previst d’execució, on cada barra del
diagrama representarà una acció, però aquesta informació tot i que està separada
marca com a temps previst d’execució tota l’anualitat 2020, evidenciant una
inexactitud en la informació, generant dubtes tècnics en el plantejament i l’execució
del projecte i no garanteix la correcta execució dels treballs.
Per aquest motiu, la puntuació d’aquesta empresa en aquest apartat és de 0
punts.
2) En quant a la memòria explicativa.
Els PCAP marcaven que calia especificar:
1. Per a cada acció i fase de les explicades en el diagrama de treball, en què
consisteix l’acció o la fase i quin treball es portarà a terme.
Tot i que estan redactades les accions a realitzar no estan ben descrites i no es
planifiquen vinculades a una calendari que fa que no sigui comprensible per a
poder-la valorar.
2. Per cada acció, s’inclourà el % de dedicació de cada perfil de l’equip adscrit.
En cap moment hi ha l’equip de treball adscrit al contracte ni el percentatge de
dedicació, que fan impossible valorar la correcta execució dels treballs en la qualitat
requerida.
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3. Explicació de l’ordre d’execució de les accions, organització dels treballs, criteris
de bona execució del servei i previsió de les possibles coordinacions de treballs en
l’execució del servei per minimitzar riscos i incidències.
No hi consten ni l’explicació de l’ordre d’execució de les accions, ni els criteris de
bona execució del servei amb la previsió de les coordinacions de treballs.
En aquest sentit, al detectar un error greu a les tres especificacions marcades no
podem puntuar la memòria, i per tant en aquest apartat la puntuació de l’empresa
és de 0 punts.
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2.3 Valoració empresa licitadora TGD TARRAGONA DISSENY SL:
La documentació presentada per l’empresa licitadora, TGD TARRAGONA DISSENY
SL:
1) En quant al diagrama de Gantt
L’empresa licitadora, presenta tota la informació especificada en l’apartat H.3, però
hi ha la temporalització del film marcat tot el 2020 i els 2 primers mesos del 2021,
així com i l’edició del vídeo que està marcat per al març-abril del 2021, que tot i
que estan establerts en base al calendari previst pel CCAC, el considerem un pel
ajustat en el cas que hi hagin imprevistos i endarreriments en les obres, que
considerem que s’hauria d’haver allargat més fins entrat el segon semestre del
2021. Tenint en compte el PCAP on marca que si la temporalització de les accions,
les repeticions o les fases previstes no s’ajusten a la realitat del projecte o generen
dubtes tècnics i sobre el correcte plantejament i execució, considerem que la
puntuació d’aquesta empresa en aquest apartat és de 20 punts.
2) En quant a la memòria explicativa.
Els PCAP marcaven que calia especificar:
1. Per a cada acció i fase de les explicades en el diagrama de treball, en què
consisteix l’acció o la fase i quin treball es portarà a terme.
Estan redactades les accions a realitzar i estan ben descrites i vinculades al
diagram de treball, valorat en l’anterior apartat.
2. Per cada acció, s’inclourà el % de dedicació de cada perfil de l’equip adscrit.
Tot i que a la introducció hi ha especificat l’equip de treball adscrit al contracte i el
percentatge de dedicació, no està especificat en cada acció, tal i com demanaven
els PCAP.
3. Explicació de l’ordre d’execució de les accions, organització dels treballs, criteris
de bona execució del servei i previsió de les possibles coordinacions de treballs en
l’execució del servei per minimitzar riscos i incidències.
Hi consten l’explicació de l’ordre d’execució de les accions, i els criteris de bona
execució del servei amb la previsió de les coordinacions de treballs, en una fase
inicial on es contemplen reunions amb els responsables del projecte, la recollida
d’informació i l’organització de l’equip de projecte.
En aquest sentit, i tenint en compte que la informació aportada per part de
l’empresa licitadora s’ajusta a la documentació requerida, en aquest apartat la
puntuació de l’empresa és de 10 punts.
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2.4 Quadre resum de puntuació:
DIAGRAMA DELS TREBALLS

MEMÒRIA EXPLICATIVA

Empreses

Puntuació

Puntuació

PENÍNSULA
CORPORATE
INNOVATION SL

0 punts

0 punts

20 punts

10 punts
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TGD TARRAGONA
DISSENY SL

CONCLUSIONS
Per tot l’exposat, es considera que l’empresa licitadora PENÍNSULA CORPORATE
INNOVATIONS SL, no ha adjuntat la documentació ni en format (2 documents
separats) ni en la informació mínima especificada per a poder-la valorar, per aquest
motiu només té puntuació l’empresa licitadora TGD TARRAGONA DISSENY SL.
Es trasllada aquest informe tècnic a la mesa de contractació per a que el pugui tenir
en consideració.
Per a que consti,

Marina Rañé Piñana
Servei Comarcal de Turisme de l’Alt Camp
Valls, a data de signatura electrònica

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
MARINA RAÑE PIÑANA - DNI ** (SIG) el dia 16/12/2019 a les 13:01:32

