INFORME DE VALORACIÓ DEL SOBRE C DE LES PROPOSTES DEL SERVEI
DE CÀTERING I D’EXPLOTACIÓ DE CAFETERIES DEL PALAU DE
CONGRESSOS DE TARRAGONA

SERVEI DE CAFETERIA
Es presenta una única oferta que correspon a l’empresa CUINA GESTIÓ, SL amb
un percentatge del 12%. Per tant s’estima que la puntuació a aplicar-hi és la
màxima per a l’apartat d’avaluació automàtica 51 punts.

SERVEI DE CÀTERING
Es presenten les següents ofertes per al servei de càtering:
-L’empresa Moon Catering i Serveis, un import de 22 % € abans d’IVA.
-L’empresa AG Planning Events, SL un import de 22,5 % € abans d’IVA.
-L’empresa Concesiones de Restaurantes i Bares, SL, un import de 25% €
abans d’IVA.
-L’empresa Cuina gestió, SL un import de 20% € abans d’IVA.
El plec de clàusules que regula el procediment descriu el següent respecte a la
distribució dels corresponents 51 punts per les millores en relació al tipus mínim
del 20% sobre el volum de facturació:
1-Per aquell concursant que faci oferta percentual per sota del 20% 0 punts.
2-Per aquell concursant que faci oferta percentual del 20% 35 punts.
3-Per aquell concursant que faci oferta percentual per sobre del 20% segons
fórmula:

Puntuació = (35+(oferta licitador-oferta sortida)*51/(millor oferta-oferta sortida)).
Per tant s’assignen 35 els punts a totes les ofertes en assolir totes elles, com a
mínim, el llindar de sortida del 20% descrit en el punt 2 anterior. Seguidament es
passa a avaluar el percentatge de millora que excedeix el llindar descrit per a les
3 proposicions que el milloren, passant a realitzar-ne el càlcul tal i com descriu
l’apartat 3.
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El càlcul matemàtic en aplicació de la fórmula dóna com a resultat el següent:
AG
MOON
GRUP
PLANNING CATERING SOTERAS
Aplicació de la fórmula

32,5

27,4

58

Un cop estimada la base cal homogeneïtzar el resultat per aplicar la puntuació
corresponent a la proporció dels punts que resten per assignar en l’apartat, és a
dir, 51 punts màxims de l’apartat menys el 35 ja assignats al assolir el llindar del
20%, donant una base de 16 punts a distribuir proporcionalment.
El resultat final del càlcul és doncs:
AG
MOON
GRUP
PLANNING CATERING SOTERAS
8,97
7,56
16

Sobre base 16

Agregant les quantitats el resultat final de la valoració és:

AG
PLANNING
35
8,97
43,97

per assolir el 20% 35 punts
per millora respecte al 20% 16 punts
TOTAL VALORACIÓ. 51 punts

CUINA
MOON
GRUP
GESTIÓ CATERING SOTERAS
35
35
35
0
7,56
16
35
42,56
51
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