INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE PROPOSICIONS PER A L’ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE PRIVAT DE SERVEIS PER A LA DIRECCIÓ DE LA FIRA DE
L'ASCENSIÓ DE 2018 i 2019, A ADJUDICAR PER PROCEDIMENT OBERT AMB
PUBLICITAT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.
Atesos els criteris establerts en el plec de clàusules administratives particulars, que
regeixen la licitació del contracte "Prestació del servei de direcció de la fira de
l'Ascensió de l'any 2018 i 2019", s'emet aquest informe tècnic de valoració final de
les proposicions presentades, tenint en compte els criteris avaluables de forma
automàtica.
D'acord amb la clàusula III.5. Criteris d’Adjudicació, del plec de clàusules
administratives particulars, es procedeix a la valoració total amb un màxim de 100
punts, la qual es detalla a continuació:
A.- Criteris avaluables de forma automàtica: Fins a 100 punts (sobre núm. 2).
A.1.- Es puntuarà fins a 10 punts les ofertes tècniques que incloguin una descripció
detallada de les possibles accions concretes i diferents a incloure en una campanya de
captació d'expositors de la fira. Es puntuarà amb 0,5 punt per cada acció detallada,
que tingui una substantivitat pròpia i diferenciada de les altres accions.

PLICA NÚM. 1: ENRIC BRUFAU SAURA
L’empresa presenta una relació d’accions concretes a realitzar per a la captació
d’expositors:
Accions concretes, singulars i diferenciades per captar expositors

Puntuació

1 Adaptar la web a les cerques de Google per tal que el posicionament augmenti

0,50

2 Editar i lliurar un dossier de la fira en paper a possibles nous clients que no la coneixen

0,50

3 Enviar per correu electrònic el dossier de la fira a la BBDD d'expositors d'edicions anteriors

0,50

4 Reunions amb el gremi del sector de la gastronomia per explicar la Mostra Gastronòmica

0,50

5 Trobar el suport del Gremi d'Automoció del Vallès Oriental per fer difusió entre els associats

0,50

6 Demanar a l'oficina comarcal del Dept. d'Agricultura suport en la difusió als pagesos

0,50

7 Visitar les fires de turisme que es celebren a Catalunya per captar nous expositors

0,50

8 Assistir com expositor a la fira de turisme de Madrid Fitur amb un estand

0,50

9 Dinamitzar el perfil de la fira a les xxss Faceebook, Twitter i Instagram per captar nous expositors

0,50

10 Visites personalitzades a expositors en el lloc de treball de l'empresa

0,50

11 Visitar fires multisectorials i sectorials de les comarques veïnes i de la Fira de Barcelona

0,50

12 Posar anuncis en revistes específiques dels sectors on volem incidir

0,50

13 Concedir entrevistes amb els periodistes locals perquè ajudin en la difusió amb la notícia

0,50

14 Tenir una política de preus ajustada amb una qualitat elevada de serveis al client

0,50
7,00

Puntuació: 7 punts

1

A.2.- Proposta econòmica: Fins a 90 punts.
La puntuació corresponent a la proposta econòmica es calcularà de forma proporcional,
tot aplicant la fórmula que segueix, una vegada quantificades cada una de les ofertes
econòmiques presentades.
Cost de l'oferta més econòmica
Puntuació = 90 x ---------------------------------------------------------Cost de l’oferta a valorar

PLICA NÚM. 1: ENRIC BRUFAU SAURA
L’empresa estableix un preu d’oferta de 46.500,00 € més 9.765,00 € corresponents a
l’IVA, el que fan un total de 56.265,00 € IVA inclòs.
Puntuació: 90 punts

Total puntuació PLICA 1 ENRIC BRUFAU SAURA: 97 punts.

Un cop valorades les propostes presentades per les empreses es pren la següent
conclusió:
Conclusió:
Adjudicar a l’empresa ENRIC BRUFAU SAURA, amb NIF 46042890H, el contracte
privat del servei per a la direcció de la Fira de l’Ascensió de l'any 2018 i 2019,
a adjudicar mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, per un
període de 24 mesos, prorrogable en 12 mesos més, per un import màxim per
aquest servei de 46.500,00 euros anuals, més 9.765,00 euros en concepte del
21% d'IVA, el que fa un total de 56.265,00 euros anuals, IVA inclòs, d'acord
amb els fets i fonaments de dret invocats i amb les millores ofertades i la
documentació aportada.

Jordi Táboas Suárez
Director de Granollers Mercat

Granollers, 28 de novembre de 2017
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