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Informe de valoració del sobre C de la contractació
del servei de direcció, comercialització, organització,
comunicació i execució de la Fira Orígens
1. Antecedents
Constitueix l’objecte d’aquest informe la valoració del sobre C de la contractació de la direcció i
coordinació tècnica, la comercialització de la fira, l’organització, la direcció de la comunicació i
difusió, així com l’execució, control i avaluació de la Fira Orígens (edicions 9a i 10a) en base
als criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica establerts a la clàusula 18b) del Plec
de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) del Servei de Direcció, Comercialització,
Organització, Comunicació i Execució de la Fira Orígens aprovat, juntament amb el Plec de
Clàusules Tècniques (PCT) que han de regir la contractació del servei abans esmentat, per
decret del President del Consell de Direcció de DinàmiG en data 11 de maig de 2021.
2. Ofertes valorades
En aquest informe es valora l’única oferta rebuda: PEP PALAU, VON AREND I ASSOCIATS,
SCP.
3. Criteris de valoració
Els criteris de valoració avaluables de forma automàtica s’estableixen a la clàusula 18b) del
PCAP i són els següents:
Oferta econòmica

fins a 15 punts

S’indicarà el preu per als dos anys de contracte, amb IVA exclòs i expressat amb dos decimals.
S’haurà d’escriure en xifres i en lletra, i en cas de divergència prevaldrà la quantitat consignada
en lletra.
La quantitat indicada com a pressupost net consisteix la xifra màxima de preu o cost que poden
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oferir les empreses licitadores. Els licitadors podran igualar o disminuir el pressupost base de
licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. Les ofertes que excedeixin de
la quantia del pressupost net seran excloses.
Puntuació = (B/A) * T
Essent:
A= Oferta que es valora
B = Oferta més baixa
T= Puntuació màxima que es pot obtenir (15 punts)
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4. Valoració per criteris avaluables de forma automàtica (màxim 15 punts):
La proposta no supera el pressupost base de licitació, establert en 88.000 € de base imposable
i 18.480,00 € d’IVA calculat al 21 %. D’acord amb el que estableix la clàusula 24 del Plec de
clàusules administratives particulars de la licitació, en primer lloc es procedeix a calcular que
l’oferta presentada no sigui anormalment baixa.
D’acord amb l’article 85 del RGLCAP, es consideren desproporcionades o temeràries les
ofertes, quan en cas que hi concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació
en més de 25 unitats percentuals.
Atès que el pressupost de licitació era de 88.000 € sense IVA, el límit per considerar una oferta
com a presumptament baixa seria de 66.000 €, per la qual cosa l’oferta presentada per PEP
PALAU, VON AREND I ASSOCIATS, SCP no presenta un valor anormal o desproporcionat.
Essent l’única oferta presentada, obté la màxima puntuació, que és de 15 punts.
3. Conclusions
Una vegada estudiat el sobre núm. C del contracte de Servei de Direcció, Comercialització,
Organització, Comunicació i Execució de la Fira Orígens de l’oferta admesa per l’òrgan de
contractació i realitzada l’avaluació de l’oferta presentada per PEP PALAU, VON AREND I
ASSOCIATS, SCP. s’estableix el total de la puntuació obtinguda per valoració de criteris
avaluables de forma automàtica en 15 punts.
El resum de la puntuació obtinguda per la proposta presentada per PEP PALAU, VON AREND
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I ASSOCIATS, SCP, única proposta presentada, és la següent:
Criteris
avaluables per
judici de valor

Criteris
avaluables
automàticament

Total puntuació

Puntuació oferta PEP PALAU, VON
AREND I ASSOCIATS, SCP

63

15

78

Puntuació màxima

85

15

100

Atès que l’oferta presentada s’ajusta a les condicions tècniques i administratives establertes als
plecs i no presenta un valor desproporcionat, s’informa favorablement perquè se li adjudiqui el
contracte del servei de direcció, comercialització, organització, comunicació i execució de la
Fira Orígens.
Olot, 16 de juliol de 2021}
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