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Serveis Interns
Contractació i Aprovisionaments i Expropiacions
Exp. 8004330008-2018-10350
Ref. RLP/eec

Informe de valoració de les ofertes presentades a la licitació del
subministrament d’obsequis per al personal de la Diputació de Tarragona amb
motiu de les festes de Nadal 2018.
El dia 16 de novembre, en acte públic, la mesa de contractació va obrir els sobres 3,
corresponents a la documentació acreditativa de les referències tècniques per a la
ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica, de la licitació
del subministrament d’obsequis per al personal de la Diputació de Tarragona amb
motiu de les festes de Nadal 2018.
Una vegada examinada la documentació presentada, s’han avaluat les ofertes segons
els criteri 2, 3 i 4 establerts en l'annex XII del plec de clàusules administratives
particulars.
En el criteri 2: Qualitat dels productes, amb un màxim de 5 punts, s'han valorat els
premis o reconeixements públics de cada producte que conforma el lot mínim i els
productes addicionals, suficientment acreditats, atorgant 0,5 punts per cada producte
amb reconeixement o premi suficientment acreditat.
En el criteri 3: Producció artesana, amb un màxim de 2 punts, s'ha valorat la
producció artesanal dels torrons, les neules i dels productes addicionals, atorgant 0,5
punts per cada producte de producció artesana suficientment acreditat.
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En el criteri 4: Producció solidària, amb un màxim de 5 punts, s'ha valorat que la
fabricació dels productes que componen el lot provinguin de cooperatives,
organitzacions sense afany de lucre, empreses d’interès social i fundacions amb fins
socials, atorgant 0,5 punts per cada producte elaborat per empreses socials amb
suficient acreditació.
A continuació es detalla la puntuació obtinguda per cada empresa.
1. TALLER BAIX CAMP

CRITERI NÚM. 2 CRITERI NÚM. 3 CRITERI NÚM. 4
Elaboració
Producció
Premi o
artesanal
solidària
Producte (Lot mínim)
reconeixement de
qualitat (Sí/No)
(Si/No)
(Sí/No)
1 ampolla de Cava Reserva Brut nature-Adernats
Sí
Sí
1 ampolla de vi negre Tempus-Tempus
Sí
Sí
1 ampolla de vi blanc Tempus-Tempus
Sí
Sí
1 barra torró, varietat Xixona qualitat suprema.-La Ibense
Sí
Sí
1 barra torró, varietat Alacant qualitat suprema.-La Ibense
(1)
Sí
1 caixa de 25 neules-Rifacli
Sí (2)
Producte addicional 1: 1 ampolla oli d'oliva verge -Etim
Sí
Sí
Producte addicional 2 : 1 caixa de carquinyolis-Rifacli
Sí (2)
Producte addicional 3: 1 bossa avellanes torrades-FRUSELVA
Sí
Producte addicional 4 1 ampolla de vi blanc De serer L'oliveraSí
Sí
Sí
Blanc de Serer
Producte addicional 5. 1 formatge de cabra-Marvall
Sí
Sí
Puntuació
3,5
2
3

(1) No acredita la obtenció de premis ni reconeixement de qualitats del torró d'Alacant.
(2) No acredita la producció artesanal de les neules ni els carquinyolis però a la plica 3
l'acrediten pels mateixos productes.
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2. FUNDACIÓ ALBA
Producte (Lot mínim)
1 ampolla de Cava Brut nature-L'Olivera
1 ampolla de vi negre -Solimar
1 ampolla de vi blanc -El Terrat blanc
1 barra torró, varietat Xixona qualitat suprema.-Torrons Vicenç
1 barra torró, varietat Alacant qualitat suprema.-Torrons Vicenç
1 caixa de 25 neules-El Rosal
Producte addicional 1: olives arbequines Aprodicsa
Producte addicional 2: Melmelada Es Im-perfect-Espigoladors

CRITERI NÚM. 2 CRITERI NÚM. 3 CRITERI NÚM. 4
Elaboració
Producció
Premi o
artesanal
solidària
reconeixement de
qualitat (Sí/No)
(Si/No)
(Sí/No)
(3)
Sí
Sí

0,5

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
2

Sí
Sí
Sí
2

(3) Menciona l'elaboració artesanal del cava i del vi blanc, però aquest criteri no és aplicable als
vins i caves del lot mínim.
3. APRODISCA
Producte (Lot mínim)
1 ampolla de Cava Brut -Flama d'Or
1 ampolla de vi negre -Portell
1 ampolla de vi blanc -Portell
1 barra torró, varietat Xixona qualitat suprema.-La Ibense
1 barra torró, varietat Alacant qualitat suprema.-La Ibense
1 caixa de 25 neules-Rifacli
Producte addicional 1: 1 pot de melmelada de tomàquet picant
ecològica -Hortus aprodiscae
Producte addicional 2 : 1 formatge tendre de Drap-Muuu Beee
Producte addicional 3: 1 fuet-Mallart
Producte addicional 4 1 arrugats xoco pack col·lecció-El Rosal
Producte addicional 5. 1 ametlles salades torrades ecoAliments Onyar

CRITERI NÚM. 2 CRITERI NÚM. 3 CRITERI NÚM. 4
Elaboració
Producció
Premi o
artesanal
solidària
reconeixement de
qualitat (Sí/No)
(Si/No)
(Sí/No)
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí (4)
Sí
Sí
Sí
(5)

Sí

Sí

Sí

(6)
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

(7)

(7)

Sí

2,5

2

4
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(4) No menciona ni acredita premi del torró de Xixona però a la plica 1 s'acredita pel mateix
producte.
(5) No acredita premis ni reconeixements de la melmelada.
(6) No acredita l'elaboració artesana del formatge.
(7) No acredita premis ni reconeixements de les ametlles. Tampoc acredita l'elaboració
artesana. Aporta certificat de producte ecològic però aquesta característica no és puntuable.

4. ILERSIS

CRITERI NÚM. 2 CRITERI NÚM. 3 CRITERI NÚM. 4
Producte (Lot mínim)

Premi o
reconeixement de
qualitat (Sí/No)

1 ampolla de Cava Brut Nature-Portell Vintage

Sí

1 ampolla de vi negre -El Xafarder

Sí

1 ampolla de vi blanc -Clot d'Encís Blanc
1 barra torró, varietat Xixona qualitat suprema.-La Ibense

(Si/No)

(Sí/No)
Sí

Sí
Sí (8)
Sí (8)

1 caixa de 25 neules-Rifacli

Sí (8)
Sí

Producte addicional 2 : 1 caixa d'abanicos-Rifacli
Producte addicional 3: 1 ampolla Vermut -Miró Rojo

Producció
solidària

Sí
Sí (8)

1 barra torró, varietat Alacant qualitat suprema.-La Ibense

Producte addicional 1: 1 Oli d'oliva verge Extra-Vallmajor

Elaboració
artesanal

Sí
Sí

Sí

Producte addicional 4 1 formatge curat de vaca-Marvall

Sí
3

2

1,5

2
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El resultat final de la valoració de les pliques acceptades a la present licitació, és el
següent:

1. TALLER BAIX CAMP
2. FUNDACIÓ ALBA
3. APRODISCA
4. ILERSIS

CRITERI
NÚM. 1
5,5
5
6,1

CRITERI
NÚM. 2
3,5
0,5
2,5

CRITERI
NÚM. 3
2
2
2

CRITERI
NÚM. 4
3
2
4

PUNTUACIÓ
TOTAL
14
9,5
14,6

5,6

3

2

1,5

12,1

D'acord amb la present valoració, proposo adjudicar a l’ASSOCIACIÓ PRO
PERSONES AMB DISMINUCIÓ PSÍQUICA DE LA CONCA DE BARBERÀ (Núm. Lot
3), el contracte del subministrament d’obsequis per al personal de la Diputació de
Tarragona amb motiu de les festes de Nadal 2018, per haver presentat l'oferta que ha
obtingut la major puntuació (14,6).
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(8) No menciona ni acredita els premis ni la elaboració artesana dels torrons però a
altres ofertes s'acrediten els dos extrems. Igualment respecte a l'elaboració artesana
de les neules.
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