
1 

 

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE PROPOSICIONS PER A L’ADJUDICACIÓ 
DEL CONTRACTE PRIVAT DE SERVEIS PER A LA DIRECCIÓ DE LES FIRES DEL 
JOC DE TAULA DE GRANOLLERS 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 les fires del 
joc de taula de Granollers de 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: ORIOL COMAS i COMA 

L’empresa proposa captar a diferents tipus d’expositors (editors, botigues de jocs, 

plataformes de micromecenatge, artesans de jocs i autoeditors), a través de dues 

accions concretes i diferents: 

a) Enviar la documentació específica de la fira amb propostes de dinamització 

adequades a cada tipus d’expositor: 0,5 punts 

b) Visites directes als expositors: 0,5 punts 

Puntuació en apartat A.1. és 1 punt 

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 
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PLICA NÚM. 1: ORIOL COMAS i COMA 

L’empresa estableix un preu d’oferta de 50.000,000 €, més 10.500,00 € corresponents 

a l’IVA, el que fa un total de 60.500,00 € IVA inclòs. 

Puntuació en apartat A.2. és 90 punts 

 
Total puntuació PLICA 1 d’Oriol Comas i Coma: 91 punts 
 
 

Un cop valorada la proposta presentada es conclou la proposta següent a l’òrgan de 
contractació:  

 
Adjudicar a l’empresa ORIOL COMAS i COMA, amb NIF 37729485D, el contracte 
privat de serveis per a la direcció de les fires del Joc de Taula de Granollers de 
2018 i 2019, per un període des de la data d’adjudicació i fins a 31 de 
desembre de 2019, prorrogable en 12 mesos més, i un import màxim per aquest 
servei de 50.000,00 euros, més 10.500,00 euros en concepte del 21% d'IVA, el 
que fa un total de 60.500,00 euros, 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, 8 de febrer de 2018 


