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Contracte basat en l’Acord Marc, per a 12 controls d’operacions cofinançades pel fons
FEAGA
Expedient EC 2022 25
D’acord amb la petició d’ofertes realitzades a les empreses homologades per a l’adjudicació del
contracte de serveis basat en l’Acord Marc de referència EC 2020 2, per a la realització de 12
controls d’operacions finançades total o parcialment pel fons FEAGA, previstos en el Pla de
controls 2021, únicament l’empresa homologada GNC Assurance & Advisory, SL ha presentat
oferta. S’ha comprovat que l’oferta presentada conté la documentació següent:
1. Una declaració expressa amb la relació dels controls per als quals no són incompatibles.
2. Una declaració expressa de disponibilitat del personal requerit (nombre d’equips de control
necessaris) i de temps (des de la fase de programació fins a l’emissió d’informes definitius),
amb identificació del personal que executarà el contracte, i per a cadascun d’ells indicació
de la solvència tècnica exigida (titulació i experiència).
3. Acreditació documental de les condicions de solvència tècnica del personal proposat i que
consta homologat en base a la declaració responsable aportada per a la licitació de l’acord
marc.
4. Una declaració expressa conforme manté els compromisos expressats a la memòria
presentada en la fase d’adjudicació de l’Acord Marc.
5. Una oferta econòmica global i el seu desglossament per a cada control, tant per als
controls principals, com per a les extensions i els especialistes, desglossant preu, hora i
persona, tot respectant els imports unitaris ofertats per l’empresa en el procediment
d’homologació resultat de l’Acord Marc.
Un cop valorada la documentació es desprèn la seva compatibilitat per a la realització dels
controls, i disposen del personal i del temps requerit que consta a la invitació realitzada,
identificant el personal i la solvència tècnica exigida a l’hora d’executar el contracte.
Sobre el personal proposat, el licitador sol·licita l’homologació de l’assistent Silvia Sainz
Argüeso.
En referència al valor tècnic del personal, concretament a la formació del personal proposat i a
les millores de personal, criteris quantificables automàticament, s’han tingut en compte per a la
seva valoració les consideracions següents:
 Formació del personal proposat, sent el màxim 24 punts.
-

-
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1 punt per cada persona i curs (amb un màxim de 8 punts) si acrediten formació
relacionada amb les tasques a realitzar de menys de 40 hores, amb un mínim de 5
hores.
2 punts per cada persona i curs (amb un màxim de 16 punts) si acrediten formació
relacionada amb les tasques a realitzar de 40 hores o més.
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 Compromís d’aportació d’aplicacions informàtiques es valorarà amb un màxim de 6
punts
L’aportació d’una aplicació informàtica ad hoc, que faciliti la realització dels controls
financers a realitzar, i en especial per facilitar l’intercanvi de papers de treball i altra
documentació que suporti el treballs encarregats, així com que garanteixi la
confidencialitat de les dades, es valorarà amb 6 punts
En aquest sentit, les puntuacions obtingudes són:

Valor tècnic (màx 24 p)
Formació menys 40 hores (max 8) (p. cip)
Formació de 40 o més hores (max 16) (p. cip)

Grupo NC
24
8
16

Aportacions informàtiques (6 punts)
Puntuació valor tècnic (30 punts)

6
30

Pel que fa a la proposta econòmica, aquesta es valora amb un màxim de 70 punts, puntuació
obtinguda pel licitador atès que és l’únic que presenta oferta, essent aquesta:

Empresa
Preu (IVA exclòs)
Puntuació preu

Grupo NC

110.800,00 €
70

En conseqüència, la puntuació total que obté l’empresa licitadora, aplicant els criteris
d’adjudicació establerts en el PCAP que regeixen per aquesta contractació, i tenint en compte
les consideracions especificades anteriorment i la totalitat dels criteris d’adjudicació és de 100
punts.

Puntuació
Valor tècnic
Oferta econòmica
Puntuació total

Grupo NC
30,00
70,00
100,00

Per tot l’anterior, es proposa com adjudicatària del contracte l’empresa GNC Assurance &
Advisory, SL (B-14701908).

Barcelona,

Interventor assignat Control Financerde Fons Comunitaris Agrícoles
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