MODIFICACIÓ PLEC TÈCNIC “ESTUDI DEL POTENCIAL DE
DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DELS EMBASSAMENTS DEL PALLARS
JUSSÀ”
La memòria que s’aporta en l’annex 01, deixa al licitador que concreti la
proposta denominada “Motivació i Activitats Previstes”. Això genera que els
diferents licitadors hagin de concretar la proposta tècnica i per tant, estima
convenient l’òrgan de contractació que es disposi d’un nou criteri
d’avaluació mitjançant “judici de valor”, per tal que la Mesa de Contractació,
pugui avaluar, la idoneïtat de les diferents activitats concretes previstes per
els licitadors.

D’acord amb el que estableix el TRLCSP (article 107), el plec podrà ser
modificat atenent a la circumstancia a)

Artículo 107. Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación.
1. Las modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación
solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que
pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en
la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.

Així doncs, el tècnic sotasignat establirà un nou criteri d’avaluació:

Anàlisis de la idoneïtat de les activitats previstes (0-4 punts)

D’acord amb l’ANNEX 01 del Plec de Prescripcions Tècniques
“Memoria Tècnica referent al “ESTUDI DEL POTENCIAL DE
DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC DELS EMBASSAMENTS DEL PALLARS
JUSSÀ)

Metodologia i Activitats Previstes

PUNT 01

Estudi d’Experiències d’Èxit en l’aprofitament turístic d’embassament i
làmines d’aigua de zones de característiques similars. ( 0 – 1 punts)

Sobre aquest punt, caldrà concretar les accions que es duran a terme
respecte al següents punts
-

Anàlisis de informació publicada: Cal indicar les fonts d’anàlisis que
s’estudiaran, així com l’explicació de la metodologia utilitzada per
aquest anàlisis i la definició dels objectius previstos del anàlisis
anterior. (0 – 0,5 punts)

-

Contacte amb gestors d’embassaments: Caldrà indicar el nombre de
gestors amb els que es contactarà, indicant la seva localització
geogràfica, tipologia de gestor i procediment metodològic a seguir per
a la obtenció de dades i posterior interpretació del resultats.(0 – 0,5
punts)

PUNT 03

Entrevistes i sessions de treball amb destinacions de muntanya. (0–3 punts)

Sobre aquest punt, caldrà concretar la zona ones realitzarà la visita tècnica.
Igualment caldrà dissenyar el pla de viatge amb la major concreció i detall
possible.
En la seva avaluació es tindrà en compte:

-

Zona escollida i similitud amb la realitat del Pallars Jussà. (0-0,5
punt)

-

Diversificació de les activitats convingudes e idoneïtat tècnica de les
mateixes. ( 0 -1,25 punt)

-

Qualitat general del viatge (0-1,25 punt)

Segons la LCSP en el seu article 134.2 s’estableix que donat que els criteris
que s’avaluen per mitjà de judici de valor no superen el 50% no serà
necessari la constitució d’un comitè d’experts.

Aquest ítems de valoració, s’inclouran en el sobre 02 “Anàlisis Tècnic de
l’Oferta”, que serà avaluat mitjançant el criteri de Judici de Valor
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