VALORACIÓ TÈCNICA DE LES OFERTES PRESENTADES PER A LA CONTRACTACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, AMB TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DE L’ACCIÓ
”ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA MILLORA DE LA COMPETITIVITAT DEL SUBSECTOR
OLEÍCOLA DE LA TERRA ALTA”, DEL CONSELL COMARCAL DE LA TERRA ALTA

Aquest informe valora l’adequació de les propostes tècniques de les empreses
presentades, quant a criteris subjectes a judici de valor (màx. 40 punts) es refereix.
L’objecte del contracte és la contractació del servei ”Assistència tècnica per a la millora
de la competitivitat del subsector oleícola de la Terra Alta”, el qual es divideix en els
següents lots:
LOT
Lot 1
Exp. Núm:
T7C – 04/17
Acció. 21.02
Lot 2
Exp. Núm:
T7C – 04/17
Acció. 21.04

CPV
“Estratègies de venda d’oli prèmium i anàlisi dels 71356200-0.
canals de comercialització existents (on-line i
Serveis d’assistència
tradicionals) a nivell nacional i internacional”.
tècnica
“Assistència tècnica per l’intercanvi de
coneixement i experiències amb empresaris del
sector de l’oli d’Itàlia”.

71356200-0.
Serveis d’assistència
tècnica

Les ofertes presentades, en temps i forma, són:
ID.
A

NÚM. REGISTRE ENTRADA EMPRESES LICITADORES
743

Cluster Development, SL

LOTS
1,2

Els criteris subjectes a judici de valor segons el punt 4.5. Criteris d’adjudicació del Plec
de clàusules administratives (màx. 40 punts de 100) són els següents:
LOT 1: “Estratègies de venda d’oli prèmium i anàlisi dels canals de comercialització
existents (on-line i tradicionals) a nivell nacional i internacional”
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A) Adequació de la proposta tècnica presentada en la qual el licitador exposarà i

justificarà, d’acord amb les especificitats reflectides al plec de clàusules tècniques
(Max. 30 punts)
La qual haurà d’incloure com a mínim la informació següent:
a.1) Es valorarà la proposta més innovadora la qual ha d’incloure com a mínim:
-

Es valorarà la metodologia, els instruments metodològics i les activitats
previstes, per tal de desenvolupar els objectius específics.
Es valorarà la proposta de cronograma d’actuació per activitat i % temps
dedicació.

Màx. 10 punts.
a.2) Impacte i eficiència de la proposta, sistema d’avaluació: resultats esperats i
indicadors quantitatius i qualitatius, de seguiment, etc. Resultats i productes a
lliurar.
Màx. 10 punts.
a.3) Es valoraran les propostes de millora. Màx. 10 punts.
B) Proposta de l’equip de professionals que intervindran en el desenvolupament de
l’acció, els quals hauran de disposar dels coneixements tècnics necessaris per al
compliment de l’objecte del contracte. (Màx. 10 punts)
En la presentació de l’equip caldrà fer constar una taula on s’identifiqui la dedicació
de cada membre, especificant-ne el nom, la titulació, les funcions i la seva dedicació
al projecte, i adjuntar un currículum per a cada professional que inclogui les
titulacions acadèmiques i experiències professionals.
LOT 2: “Assistència tècnica per l’intercanvi de coneixement i experiències amb
empresaris del sector de l’oli d’Itàlia”.
B) Adequació de la proposta tècnica presentada en la qual el licitador exposarà i

justificarà, d’acord amb les especificitats reflectides al plec de clàusules tècniques
(Max. 30 punts)
La qual haurà d’incloure com a mínim la informació següent:
a.1) Es valorarà la proposta més innovadora en:
-

Descripció de la metodologia, els instruments metodològics i les activitats
previstes, per tal de desenvolupar els objectius específics. A més d’un
cronograma d’actuació per activitat prevista i % temps dedicació.
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-

Impacte i eficiència de la proposta, sistema d’avaluació: resultats esperats i
indicadors quantitatius i qualitatius, de seguiment, etc. Resultats i productes a
lliurar.
Màx. 10 punts.

a.2) Es valoraran les propostes de millora. Màx. 10 punts.
B) Proposta de l’equip de professionals que intervindran en el desenvolupament de
l’acció, els quals hauran de disposar dels coneixements tècnics necessaris per al
compliment de l’objecte del contracte. (Màx. 10 punts)
En la presentació de l’equip caldrà fer constar una taula on s’identifiqui la dedicació
de cada membre, especificant-ne el nom, la titulació, les funcions i la seva dedicació
al projecte, i adjuntar un currículum per a cada professional que inclogui les
titulacions acadèmiques i experiències professionals.

Valoració de l’oferta presentada per l’empresa licitadora Cluster Development, SL
(Oferta A) als lots 1 i 2:
LOT 1: “Estratègies de venda d’oli prèmium i anàlisi dels canals de comercialització
existents (on-line i tradicionals) a nivell nacional i internacional”
A) Adequació de la proposta tècnica presentada en la qual el licitador exposarà i justificarà,

d’acord amb les especificitats reflectides al plec de clàusules tècniques.
CRITERIS

OBSERVACIONS

a.1)
Proposta
més
innovadora.
Màx. 10 punts.
Valoració
del
grau
d’adequació
de
la
proposta:
 Adequació molt alta:
10 punts
 Adequació alta: 8.33
punts
 Adequació mitja-alta:
6.67 punts
 Adequació mitja: 5
punts
 Adequació mitja-baixa:
3.33 punts

La proposta defineix l’objectiu general, específics de
l’acció a desenvolupar.
Es desenvolupen les 3 fases amb una proposta
d’activitats. Entre les activitats proposades destaquen:
- Identificació dels principals referents/casos d’èxit
de comercialització (8 entrevistes a diversos
perfils)
- Anàlisi d’oportunitats i
de 2 mercats
internacionals específics. La proposta s’argumenta
amb l’anàlisi de dades estadístiques.
- Es definiran les estratègies de comercialització
tenint en compte les oportunitats del mercat.
- Elaboraran un pla de treball per a implementar les
accions per tenir major presència al mercat (a
nivell individual i col·lectiu)
- Incorpora mecanismes per a què les empreses
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PUNTS
8.33
punts

 Adequació baixa: 1.67
punts
 No s’adequa: 0 punts

puguin debatre, prioritzar i consensuar una acció a
desenvolupar.
- Al finalitzar el projecte hi ha un retorn a les
empreses per fer un balanç de l’acció
implementada. A més, incorporen enquesta de
valoració final.
- Proposen l’elaboració de notes de premsa per tal
de difondre les activitats.
Es proposa una metodologia enfocada a l’anàlisi
estratègic del negoci i l’entorn, combinat amb una
gestió del procés participativa per tal de garantir la
implicació de les empreses i també els mecanismes de
participació público-privada. També, inclouen els
instruments metodològics a emprar.
Inclou calendari de l’acció amb fases d’execució i
activitats.
Les activitats s’adeqüen en un grau alt per aconseguir
els objectius específics.

a.2) Impacte i eficiència
de la proposta, sistema
d’avaluació.
Màx. 10 punts.
Valoració
del
grau
d’adequació
de
la
proposta:
 Adequació molt alta:
10 punts
 Adequació alta: 8.33
punts
 Adequació mitja-alta:
6.67 punts
 Adequació mitja: 5
punts
 Adequació mitja-baixa:
3.33 punts
 Adequació baixa: 1.67
punts
 No s’adequa: 0 punts

Defineix per cada fase els resultats esperats a nivell
operatiu i els productes a lliurar. A més, inclou
indicadors d’avaluació de les activitats.
El sistema d’avaluació de la proposta s’adequa en un
grau d’adequació alt.
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8.33
punts

a.3) Propostes de millora: Propostes de millora:
4.67
punts
Màx. 10 punts. Es - BBDD del canals de venda i distribuïdors dels
diferents mercats analitzats. Aquesta proposta es
considerarà
com
a
necessària per a la consecució de l’objecte del
millores
l’addició
de
contracte. No s’adequa: 0 punts.
prestacions
accessòries
que no formen part inicial - Anàlisi específic 2 mercats internacionals. Aquesta
proposta es necessària per a la consecució de
de l’objecte del contracte.
l’objecte del contracte. No s’adequa: 0 punts.
Valoració per proposta - Pla de comunicació de l’acció. Adequació baixa: 0.67
que s’adeqüi en un grau
punts.
d’adequació:
- Enquesta de valoració satisfacció. Aquesta proposta
 Alt: 2 punt per
es necessària per conèixer la valoració de l’acció. No
proposta
s’adequa: 0 punts.
 Mig: 1.33 punts per - Actualització dades d’ocupació del sector de l’oli.
proposta.
Adequació alta: 2 punts.
 Baix: 0.67 punt per
proposta.
 No s’adequa: 0 punts
per proposta.
B) Proposta de l’equip de professionals que intervindran en el desenvolupament de l’acció, els
quals hauran de disposar dels coneixements tècnics necessaris per al compliment de l’objecte
del contracte.
CRITERIS









Proposta de l’equip de
professionals:
Adequació molt alta:
10 punts
Adequació alta: 8.33
punts
Adequació mitja-alta:
6.67 punts
Adequació mitja: 5
punts
Adequació mitja-baixa:
3.33 punts
Adequació baixa: 1.67
punts
No s’adequa: 0 punts

OBSERVACIONS

PUNTS

Proposa un equip tècnic de tres persones i defineix 10 punts
l’organització dels equips de professionals encarregats
de l’assistència tècnica; % dedicació, titulacions,
funcions, a més d’adjuntar els currículums.
Es valora l’adequació curricular, essent molt alta per al
desenvolupament de l’assistència tècnica proposada.
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Quadre resum valoracions lot 1
OFERTA LOT 1

A

A) Adequació de la proposta tècnica presentada en la qual el

licitador exposarà i justificarà, d’acord amb les especificitats
reflectides al plec de clàusules tècniques. (Max. 30 punts)
a.1) Proposta més innovadora. Màx. 10 punts.

8.33

a.2) Impacte i eficiència de la proposta, sistema d’avaluació:
resultats esperats i indicadors quantitatius i qualitatius, de
seguiment, etc. Resultats i productes a lliurar. Màx. 10 punts.

8.33

a.3) Es valoraran les Propostes de millora. Màx. 10 punts.

4.67

B) Proposta de l’equip de professionals. (Màx. 10 punts)

10.00

TOTAL PUNTUACIÓ LOT 1

31.33

LOT 2: “Assistència tècnica per l’intercanvi de coneixement i experiències amb
empresaris del sector de l’oli d’Itàlia”
A) Adequació de la proposta tècnica presentada en la qual el licitador exposarà i justificarà,

d’acord amb les especificitats reflectides al plec de clàusules tècniques.
CRITERIS

OBSERVACIONS

a.1)
Proposta
més
innovadora.
Màx. 10 punts.
Valoració
del
grau
d’adequació
de
la
proposta:
 Adequació molt alta:
10 punts
 Adequació alta: 8.33
punts
 Adequació mitja-alta:
6.67 punts
 Adequació mitja: 5
punts
 Adequació mitja-baixa:

La proposta defineix l’objectiu general, específics de
l’acció a desenvolupar sense desenvolupar els dels
plecs tècnics.
Es desenvolupen les 3 fases amb una proposta
d’activitats. Entre les activitats proposades destaquen:
- Organització: Anàlisi i identificació d’empreses i
institucions clau a visitar. Visites a almenys a 9
empreses/institucional. Organització de l’agenda.
Involucrar els productors d’oli. Presenten fitxes
informatives de possibles empreses a visitar.
- Execució:
Organització
de
la
logística.
Desplaçament per Itàlia. Trobades d’intercanvi de
coneixements i experiències.
- Aprenentatges: Elaboració d’un document amb els
principals aprenentatges. Establir mecanismes de
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PUNTS
8.33
punts

3.33 punts
 Adequació baixa: 1.67
punts
 No s’adequa: 0 punts

networking. Retorn de la informació al sector i
enquesta de valoració.
- Comunicació: notes de premsa i xarxes socials.
Es proposa una metodologia enfocada a l’anàlisi
estratègic del negoci i l’entorn, combinat amb una
gestió del procés participativa per tal de garantir la
implicació de les empreses i també els mecanismes de
participació público-privada. També, inclouen els
instruments metodològics a emprar.
Inclou calendari de l’acció amb fases d’execució i
activitats.
Les activitats s’adeqüen en un grau alt per aconseguir
els objectius específics.

a.2) Impacte i eficiència
de la proposta, sistema
d’avaluació.
Màx. 10 punts.
Valoració
del
grau
d’adequació
de
la
proposta:
 Adequació molt alta:
10 punts
 Adequació alta: 8.33
punts
 Adequació mitja-alta:
6.67 punts
 Adequació mitja: 5
punts
 Adequació mitja-baixa:
3.33 punts
 Adequació baixa: 1.67
punts
 No s’adequa: 0 punts

Defineix per cada fase els resultats esperats a nivell
operatiu i els productes a lliurar. A més, inclou
indicadors d’avaluació de les activitats.

8.33
punts

El sistema d’avaluació de la proposta s’adequa en un
grau d’adequació alt.

a.3) Propostes de millora: Propostes de millora:
Màx. 10 punts. Es - Involucrar altres agents de l’entorn clau dels sector
de l’oli, com DOP, ECA, Club Oli. Es considera que
considerarà
com
a
l’adequació és alta: 2.5 punts.
millores
l’addició
de
Pla de comunicació. Adequació baixa: 0.33 punts. És
prestacions
accessòries
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2.83
punts

que no formen part inicial
de l’objecte del contracte.

un pla poc desenvolupat.
- Introducció
d’activitats
relacionades
amb
l’oleoturisme. S’entén que entra dins de l’objecte
del contracte. No s’adequa: 0 punts.
- Enquesta de valoració satisfacció. Aquesta proposta
es necessària per conèixer la valoració de l’acció. No
s’adequa: 0 punts.

Valoració per proposta
que s’adeqüi en un grau
d’adequació:
 Alt: 2,5 punt per
proposta
 Mig: 0.67 punts per
proposta.
 Baix: 0.33 punt per
proposta.
 No s’adequa: 0 punts
per proposta.
B) Proposta de l’equip de professionals que intervindran en el desenvolupament de l’acció, els
quals hauran de disposar dels coneixements tècnics necessaris per al compliment de l’objecte
del contracte.
CRITERIS









Proposta de l’equip de
professionals:
Adequació molt alta:
10 punts
Adequació alta: 8.33
punts
Adequació mitja-alta:
6.67 punts
Adequació mitja: 5
punts
Adequació mitja-baixa:
3.33 punts
Adequació baixa: 1.67
punts
No s’adequa: 0 punts

OBSERVACIONS

PUNTS

Proposa un equip tècnic de tres persones i defineix 10 punts
l’organització dels equips de professionals encarregats
de l’assistència tècnica; % dedicació, titulacions,
funcions, a més d’adjuntar els currículums.
Es valora l’adequació curricular, essent molt alta per al
desenvolupament de l’assistència tècnica proposada.

Quadre resum valoracions lot 2
OFERTA LOT 2

A

B) Adequació de la proposta tècnica presentada en la qual el

licitador exposarà i justificarà, d’acord amb les especificitats
reflectides al plec de clàusules tècniques. (Max. 30 punts)
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a.1) Proposta més innovadora. Màx. 10 punts.

8.33

a.2) Impacte i eficiència de la proposta, sistema d’avaluació:
resultats esperats i indicadors quantitatius i qualitatius, de
seguiment, etc. Resultats i productes a lliurar. Màx. 10 punts.

8.33

a.3) Es valoraran les Propostes de millora. Màx. 10 punts.

2.83

B) Proposta de l’equip de professionals. (Màx. 10 punts)
TOTAL PUNTUACIÓ LOT 2

10
29.49

Resum puntuació per lots de l’oferta A presentada per Cluster Development, SL



LOT 1: 31.33 punts
LOT 2: 29.49 punts

Gandesa, abril de 2018

Elisabet Martínez de la Torre Orriols
Directora Terra Alta +
“Treball a les 7 comarques”

Asun Colom Mestre
Tècnica de Suport Terra Alta +
“Treball a les 7 comarques”
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