PREGOS TÉCNICOS PARA CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADE DE DIVULGACIÓN E ANIMACIÓN
CONSISTENTE NUNHA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN: USA O NOSO MAR PARA APRENDER.
CONSUME BEN, CONSUME MAR....SABOREA O GOLFO ÁRTABRO.
1. ANTECEDENTES
O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro “Golfo Ártabro Norte”, é unha entidade
colaboradora da Consellería do Mar, segundo convenio subscrito o día 23 de febreiro de 2016,
para a xestión do Programa FEMP 2014-2020 nos concellos de Ares, Cabanas, Fene, Ferrol,
Miño, Mugardos, Narón, Neda, Paderne e Pontedeume.
A Xunta Directiva do Galp Golfo Ártabro Norte en reunión celebrada o día 16 de xuño de 2020
acordou realizar unha actividade destinada principalmente a centros educativos e
comunidades escolares por unha banda, e por outra a prescriptores e consumidores de peixe
e marisco (familias, cociñeiros, caterings, administración, comerciantes...) que consistirá en
una campaña de comunicación combinada de marketing e divulgación e na que participaran
emprendedores de proxectos pesqueiros, centros educativos, museos e investigadores do
patrimonio, ademais da comunidade habitual do sector (patróns/as, mariñeiros/as, redeiras,
confrarías, peixerías, técnicos/as...)
Con este proxecto preténdese construír e fixar un relato e positivo arredor do presente e
futuro da actividade pesqueira deste ámbito territorial, apoiándose na súa historia e vínculos
co territorio e as persoas. Dar a coñecer ás seis confrarías de pescadores existentes neste
ámbito territorial e visibilizar o máximo posible este GALP como entidade colaboradora da
Consellería do Mar, para a xestión das axudas do Programa FEMP 2014-2020 no seu territorio.
Debido á crises sanitaria
O importe total desta actividade está incluído dentro dos gastos de animación da Estratexia
de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) para o ano 2020, autorizados pola Dirección
Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar.
Os Gastos de animación da EDLP teñen a finalidade de intercambio entre as partes interesadas
para subministrar información e fomentar a estratexia, e para apoiar aos beneficiarios
potenciais con vista á gobernanza dos recursos pesqueiros e actividades marítimas locais.
O adxudicatario utilizará a plataforma web de VIDAS MARIÑEIRAS elaborada na primeira
edición no 2017, debendo ampliar o mantemento da mesma ata o 2023, correndo os gastos
por conta do adxudicatario.
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2. OBXECTO DO CONTRATO.
É obxecto do contrato a realización das seguintes actividades:
1. Esta Campaña de comunicación terá dous enfoques básicos, un gastronómico “Consume
o Noso Mar”, presentando o peixe e o marisco como un elemento cultural; e outro
divulgativo “Aprende co Noso Mar”, co entorno e a actividade pesqueira como fonte de
coñecemento.
2. Todos os contidos que se elaboren deberán ter un plantexamento documentalista e
divulgativo, no que se transmita experiencia e inmersión do espectador/alumno no
contido.
3. Estas dúas campañas de comunicación terán un formato online, e poderán aproveitar
todos os materiais realizados en anos anteriores dentro das actividades de animación e
divulgación (catálogo fotográfico, curtas Vidas Mariñeiras....outro material de proxectos
de cooperación nos que participou este GALP).
4. Inventario dos recursos dispoñibles para definir as unidades didácticas a desenvolver nos
centros educativos, como mínimo haberá que preparar oito unidades didácticas.
5. Creación de 20 vídeos, como mínimo para empregar nas redes sociais, principalmente
instagram e youtube, onde os principais temas serán o consumo do peixe dende a
produción, comercialización, restauración, nutrición...con rostros, entrevistas, receitas,
experiencias reais de extracción, etc...
6. Elaboración dun mapa interactivo de recursos vinculados á gastronomía e venda de peixe
neste ámbito territorial.
7. Comunicación: Notas de prensa para elaboración para lanzamento e evento de
presentación. Xestión de entrevistas en medios. Materiais para Redes Sociais do GALP
Golfo Ártabro Norte. Carga de contidos na plataforma web http://vidasmarineiras.gal/
8. Presentación pública dos traballos elaborados, si a situación sanitaria actual o permite. Os
concellos de presentación final dos traballos serán consensuados co persoal técnico do
GALP Golfo Ártabro Norte.
9. Elaboración de cuestionarios para determinar a eficacia desta Campaña de Comunicación
en canto ao seu contido e forma de desenvolver en formato online.
10. Elaboración memoria final que será entregada ao GALP Golfo Ártabro Norte para a súa
xustificación ante da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro.
3. PRAZO DE EXECUCIÓN DO CONTRATO.
O prazo de execución do contrato remata a 31 de decembro de 2020.
4. PREZO
O orzamento máximo de licitación será de 11.500,00 euros (IVE excluído), non aceptándose
ningunha proposta por enriba deste importe.

2

5. DOCUMENTACIÓN E PRAZO DE PRESENTACIÓN DAS PROPOSTAS.
A. Documentación. Os licitadores deberán presentar a seguinte documentación.
▪ Proposta segundo modelo do Anexo I e que comprende a oferta económica, para as
accións indicadas no obxecto do contrato.
▪ Declaración responsable segundo modelo do Anexo III
▪ Memoria técnica detallada das actuacións a realizar e con que medios se dispón,
acompañada dun cronograma provisional, tendo en conta o prazo de execución
existente para realizar todas as actividades previstas.
B. Prazo: 10 días naturais dende a recepción da solicitude de ofertas.
C. Forma de presentación:
As propostas serán enviadas á sede do GALP Golfo Ártabro Norte (Rúa Curro, nº 33 15630
Miño – A Coruña / mail: galp.mar.golfoartabronorte@xunta.gal).
A documentación poderase presentar por correo electrónico, sempre que teñan sinatura
dixital no enderezo electrónico arriba indicado, senón non serán admitidos.
6. CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN.
Adxudicarase á oferta máis vantaxosa economicamente, sempre que cumpra cos requisitos
esixidos. (80%).
Valoraranse tamén as melloras realizadas a esta proposta e a innovación na forma de levala a
cabo, a concreción e calidade técnica da mesma, así como a experiencia demostrable en
traballos similares (20%).
7. FACTURACIÓN E FORMA DE PAGO
O adxudicatario emitirá dúas facturas (sempre acompañadas por unha memoria dos traballos
executados), da que será pagado un 30% unha vez seleccionados os centros escolares
participantes e as demais entidades e persoas que participaran e unha segunda polo 70%
restante, unha vez realizadas todos as actuacións obxecto do contrato e entregada a memoria
final.
En Miño, a 17 de setembro de 2020
Firmado digitalmente
32440573Q
por 32440573Q JOSE
JOSE MANUEL MANUEL FERNANDEZ
FERNANDEZ (R: G70454657)
Fecha: 2020.09.17
(R: G70454657) 13:47:19 +02'00'

Asdo.: José Manuel Fernández Lage
Presidente GALP Golfo Ártabro Norte
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PREGOS TÉCNICOS PARA CONTRATACIÓN DE ACTIVIDADE DE DIVULGACIÓN E ANIMACIÓN
CONSISTENTE NUNHA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN: USA O NOSO MAR PARA APRENDER.
CONSUME BEN, CONSUME MAR....SABOREA O GOLFO ÁRTABRO.
ENTIDADE LICITADORA.
Razón Social:
Domicilio Social:
REPRESENTANTE
Nome e apelidos:
Relación
coa
entidade:
DATOS DE CONTACTO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓNS:
Correo electrónico:

CIF:

DNI:

Telf.

Dirección postal:
O abaixo asinante, en representación da entidade licitadora, DECLARA RESPONSABLEMENTE:
1. Que cumpre coas condicións establecidas no Texto Refundido la Lei de Contratos do Sector
Público para contratar co Sector Público.
2. Que a persoa que asina a proposta ten poder bastante para representar á entidade
licitadora.
3. Que conta coa solvencia económico-financeira e técnico-profesional esixida para este
contrato.
Así mesmo, presenta a seguinte OFERTA ECONÓMICA para a realización do contrato polo
importe total e os importes parciais que se indican de seguido, todos eles expresados en Euros
(€) e co IVE e calquera outro imposto ou taxa aplicable incluídos:
Actividade / Acción

Asinado en

,a

de

Importe (€), IVE incluído

de 2020

Prioridade 4. O.T. 8. O.E. 4 a) e b) Articulo 60.1 y 63 FEMP
Aplicación de EDLP. Proxectos financiados polos GALP (incluídos os custos de funcionamento e animación)
Actuación cofinanciada polo FEMP nun 85%
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ANEXO III :DECLARACIÓN RESPONSABLE do LICITADOR
CONTRATACIÓN PROMOVIDA POLO GALP GOLFO ÁRTABRO NORTE
OBXECTO DO CONTRATO: ASISTENCIA TÉCNICA PARA SERVIZOS DE CAMPAÑA DE
PROMOCIÓN: USA O NOSO MAR PARA APRENDER. CONSUME BEN, CONSUME
MAR....SABOREA O GOLFO ÁRTABRO.

D. /Dna......................................................, actuando en nome propio, coa finalidade de
facilitar unha contratación con fondos públicos transparente, baseada na libre competencia
e a non discriminación,
DECLARA

•
•
•
•
•

Que a actividade que desenvolve, se corresponde co obxecto da contratación.
Que non está en situación de prohibición para contratar de acordo coa Lei 9/2017, de
8 de novembro, de contratos do sector público.
Que ostento poderes suficientes para representar á entidade licitadora.
Que ME COMPROMETO a aceptar e dar por válidas todas as notificacións que se
efectúen no correo electrónico: ................................................... ...................................
Que esta entidade mercantil, (deberá consignarse a continuación o que proceda):
(deberá consignarse a continuación o que proceda):

Non está na situación descrita no artigo 42.1 do Código de Comercio, por non
pertencer a un grupo ou concerto de empresas desde as que se poida exercer unha
influencia significativa sobre a súa toma de decisións financeiras ou de explotación.
Si forma parte do grupo ou concerto de empresas denominado:
.........................................................................................................................................
E integrado polas seguintes entidades mercantís: (deberán consignarse a continuación as denominacións
sociais que integran o grupo ou das sociedades nas cales concorra algún dos supostos alternativos regulados no artigo 42.1 do
Código de Comercio respecto dalgún dos seus socios)

......................................
...................................
...................................
En
,a
(Lugar)
(sinatura)

Asdo.
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(Data)

...............................................
...............................................
.............................................

....................................
....................................
(continuar ao dorso se é preciso)

