Núm. Exp. CCTA: T7C-06/18 Accions 21.01 i 21.02
Núm. Exp. SOC: SOC033/18/00006
Convocatòria: Resolució TSF/1868/2018

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 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 –
06/18 Acció. 21.01
Lot 2
Exp. Núm: T7C –
06/18 Acció. 21.02

ACCIÓ
“Assessorament tècnic per a la millora de
la qualitat de l’oli d’oliva verge extra de la
varietat empeltre de la Terra Alta”

CPV
71356200-0.
Serveis
d’assistència
tècnica

71356200-0.
“Programa de suport en la comercialització
Serveis
de l’oli d’oliva verge extra prèmium de la
d’assistència
Terra Alta”
tècnica

Les ofertes presentades, en temps i forma, són:
Núm. Empresa
1
Cluster Development, SL
2
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)

1

LOTS
1i2
1

Els criteris subjectes a judici de valor segons el punt 14. Criteris d’adjudicació del Plec
de clàusules administratives (màx. 45 punts de 100) són els següents:
LOT 1: “Assessorament tècnic per a la millora de la qualitat de l’oli d’oliva verge
extra de la varietat empeltre de la Terra Alta”
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:
- Definir els resultats de l’acció i els resultats operatius desglossat per fases.
- Definir els indicadors d’avaluació de l’acció.
- Enumerar els productes a lliurar.
Màx. 15 punts.
a.3) Es valoraran les propostes de millora. Màx. 5 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. 15 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: “Programa de suport en la comercialització de l’oli d’oliva verge extra
prèmium de la Terra Alta”
A) Adequació de la proposta tècnica presentada en la qual la licitadora 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:

2

-

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:
- Definir els resultats de l’acció i els resultats operatius desglossat per fases.
- Definir els indicadors d’avaluació de l’acció.
- Enumerar els productes a lliurar.
Màx. 15 punts.
a.3) Es valoraran les propostes de millora. Màx. 5 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. 15 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 les ofertes presentades:
LOT 1: “Assessorament tècnic per a la millora de la qualitat de l’oli d’oliva verge
extra de la varietat empeltre de la Terra Alta”
1. CLUSTER DEVELOPMENT, SL
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
a.1)
Proposta
innovadora.
Màx. 10 punts.

OBSERVACIONS
més La proposta defineix l’objectiu general i específics
de l’acció a desenvolupar.

Valoració
del
grau
d’adequació de la proposta:
 Adequació molt alta: 10
punts
 Adequació alta: 8.33 punts
 Adequació mitja-alta: 6.67
punts

Es desenvolupen les 3 fases amb una proposta
d’activitats que s’adeqüen per aconseguir els
objectius específics, manca però especificar la
metodologia que s’emprarà.
Inclou calendari de l’acció amb fases d’execució i
activitats.
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PUNTS
6.67
punts



 Adequació mitja: 5 punts
 Adequació mitja-baixa: 3.33
punts
 Adequació baixa: 1.67 punts
 No s’adequa: 0 punts

Les activitats s’adeqüen en un grau mig-alt per
aconseguir els objectius específics.

a.2) Impacte i eficiència de Per valorar l’impacte i l’eficiència de la proposta
la
proposta,
sistema incorporen indicadors operatius que mesuren la
d’avaluació. Màx. 15 punts. realització i desenvolupament correcte de l’acció,
manca però una proposta que avaluï l’impacte de
Valoració
del
grau les activitats realitzades directament en les
d’adequació de la proposta:
empreses.
 Adequació molt alta: 15
punts
 Adequació alta: 12.5 punts
 Adequació mitja-alta: 10
punts
 Adequació mitja: 7.5 punts
 Adequació mitja-baixa: 5
punts
 Adequació baixa: 2.5 punts
 No s’adequa: 0 punts

a.3) Propostes de millora:

10 punts

El sistema d’avaluació proposat s’adequa en un
grau mig-alt.

No incorpora cap proposta de millora.

0 punts

Màx.
5
punts.
Es
considerarà com a millores
l’addició
de
prestacions
accessòries que no formen
part inicial de l’objecte del
contracte.
Valoració per proposta que
s’adeqüi
en
un
grau
d’adequació:
 Alt: 1.25 punt per proposta
 Mig: 0.83 punts per
proposta.
 Baix: 0.41 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: 15
punts

OBSERVACIONS

PUNTS

Proposa un equip tècnic de tres persones i 5 punts
defineix
l’organització
dels
equips
de
professionals
encarregats
de
l’assistència
tècnica, a més d’adjuntar els currículums.
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 Adequació alta: 12.5 punts
 Adequació mitja-alta: 10
punts
 Adequació mitja: 7.5 punts
 Adequació mitja-baixa: 5
punts
 Adequació baixa: 2.5 punts
 No s’adequa: 0 punts

Es valora l’adequació curricular per al
desenvolupament de l’assessorament tècnic
proposat, tot i que són perfils molt professionals,
s’entén que es precisa de perfils professionals
diferents per l’assessorament a realitzar en la
millora de la qualitat de l’oliva i l’oli que han de
rebre les empreses.



2. IRTA
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.
CRITERIS
a.1)
Proposta
innovadora.
Màx. 10 punts.

OBSERVACIONS
més La proposta defineix l’objectiu general, específics
de l’acció a desenvolupar ampliant els definits en
els plecs tècnics.

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

PUNTS
8.33
punts

La metodologia i instruments metodològics
presentats, es basen en la recerca i els
coneixements per millorar i impulsar la
competitivitat del sector agrari, i específicament el
subsector de l’oli.
L’assessorament tècnic o activitats estan
desglossades en 3 fases i donen acompliment als
objectius específics.
La proposta d’assessorament és clara i concisa,
precisant numèricament els indicadors més
operatius dins de la proposta d’activitats a
realitzar.
Inclou calendari precís de les activitats a
desenvolupar amb fases d’execució.
Les activitats s’adeqüen en un grau alt per
aconseguir els objectius específics.

a.2) Impacte i eficiència de La proposata defineix els resultats esperats i els
la
proposta,
sistema productes a lliurar.
d’avaluació.
Màx. 15 punts.
Per mesurar l’operativitat de l’acció incorpora
Valoració
del
grau indicadors en la definició de les activitats, els
d’adequació de la proposta:
quals quantifiquen els objectius més operatius de
 Adequació molt alta: 15
l’acció.
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12.5
punts

punts
 Adequació alta: 12.5 punts
 Adequació mitja-alta: 10
punts
 Adequació mitja: 7.5 punts
 Adequació mitja-baixa: 5
punts
 Adequació baixa: 2.5 punts
 No s’adequa: 0 punts

a.3) Propostes de millora:

També, inclou resultats esperats que impacten
directament en les empreses per l’assessorament
realitzat.
El sistema d’avaluació de la proposta s’adequa
en un grau d’adequació alt.

No incorpora cap proposta de millora.

0 punts

Màx.
5
punts.
Es
considerarà com a millores
l’addició
de
prestacions
accessòries que no formen
part inicial de l’objecte del
contracte.
Valoració per proposta que
s’adeqüi
en
un
grau
d’adequació:
 Alt: 1.25 punt per proposta
 Mig: 0.83 punts per
proposta.
 Baix: 0.41 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: 15
punts
 Adequació alta: 12.5 punts
 Adequació mitja-alta: 10
punts
 Adequació mitja: 7.5 punts
 Adequació mitja-baixa: 5
punts
 Adequació baixa: 2.5 punts
 No s’adequa: 0 punts

OBSERVACIONS

PUNTS

Proposa un equip tècnic de cinc persones. El 15 punts.
perfil professional de cadascun d’ells és altament
professional. En conjunt conformen un equip
tècnic multidisciplinari amb un coneixement i
experiència molt àmplia per al desenvolupament
de l’assessorament proposat.

Quadre resum valoracions Lot 1
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LOT 1

1
2
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.

6.67

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. 15 punts.

10

12.5

a.3) Es valoraran les Propostes de millora. Màx. 5 punts.

0

0

5

15

21.67

35.83

B) Proposta de l’equip de professionals. (Màx. 15 punts)
TOTAL PUNTUACIÓ LOT 1
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LOT 2: “Programa de suport en la comercialització de l'oli d’oliva verge extra
prèmium de la Terra Alta”
Valoració de l’oferta presentad per CLUSTER DEVELOPMENT, SL:
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
a.1)
Proposta
innovadora.
Màx. 10 punts.

OBSERVACIONS
més La proposta defineix l’objectiu general, específics de
l’acció a desenvolupar ampliant els definits en els plecs
tècnics.

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

8.33
punts

Es desenvolupen les 3 fases amb una proposta
d’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 Defineix per cada fase els resultats esperats a nivell
de la proposta, sistema operatiu i els productes a lliurar. A més, inclou
d’avaluació.
Màx. 15 indicadors d’avaluació de les activitats.
punts.
No incorpora resultats més enllà dels operatius, com
l’impacte que tindrà en les empreses un cop acabada
Valoració
del
grau
d’adequació
de
la l’acció.
proposta:
 Adequació molt alta: 15
punts
 Adequació alta: 12.5
punts
 Adequació mitja-alta: 10
punts
 Adequació mitja: 7.5
punts
 Adequació mitja-baixa: 5
punts
 Adequació baixa: 2.5
punts
No s’adequa: 0 punts

PUNTS

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

a.3)
Propostes
millora:

de Propostes de millora:
3.74
- Metodologia de treball amb participació público- punts
privada. S’entén que entra dins de l’objecte del
Màx.
5
punts.
Es
contracte. No s’adequa: 0 punts.
considerarà
com
a
- Incorporar les empreses en la realització del viatge.
millores
l’addició
de
Es a dir, millorar el que era el plantejament inicial de
prestacions
accessòries
prospecció a un viatge de desenvolupament de
que no formen part inicial
mercat. Es considera que l’adequació és alta: 1.25
de l’objecte del contracte.
punts.
Valoració per proposta que - Ampliació de l’equip de consultors amb un expert en
s’adeqüi
en
un
grau
anàlisi de Mercats internacionals de l’oli. Es
d’adequació:
considera que l’adequació és alta: 1.25 punts.
 Alt: 1.25 punt per
- Actualitzar les dades d’ocupació del sector oleícola.
proposta
Es considera que l’adequació és mitja: 0.83 punts.
 Mig: 0.83 punts per
Pla de comunicació. Adequació baixa: 0.41 punts.
proposta.
És un pla poc desenvolupat.
 Baix: 0.41 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: 15
punts
 Adequació alta: 12.5
punts
 Adequació mitja-alta: 10
punts
 Adequació mitja: 7.5
punts
 Adequació mitja-baixa: 5
punts
 Adequació baixa: 2.5
punts
 No s’adequa: 0 punts

OBSERVACIONS

PUNTS

Proposa un equip tècnic de tres persones i defineix 15 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
LOT 2

1
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.
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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. 15 punts.
a.3) Es valoraran les Propostes de millora. Màx. 5 punts.

3.74

B) Proposta de l’equip de professionals. (Màx. 15 punts)

15

TOTAL PUNTUACIÓ LOT 2

37.07

Resum puntuació dels criteris subjectes a judici de valor de les propostes tècniques
presentades per les empreses licitadores:
LOT
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Lot 1

CLUSTER DEVELOPMENT, SL
21.67

IRTA
35.83

Lot 2

37.07

X

Gandesa, maig 2019

Elisabet Martínez de la Torre Orriols
Tècnica de coordinació i gestió del
projecte “Treball a les 7 comarques”
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