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Asunto. Solicitude de oferta económica e técnica 

Procedemento de Contratación de Asistencia Técnica para asesoramento a 

promotores na convocatoria Marzo – 2019. 

Importe máximo: 9.000 € + IVE. 

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro da Ría de Pontevedra foi recoñecido como 

entidade colaboradora pola Consellería do Mar para o desenvolvemento sostible das zonas de 

pesca no marco do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca 2014 – 2020.  

O Grupo asinou un convenio coa Consellería do Mar en virtude do que, o Grupo deberá 

contribuír á dinamización da presentación de proxectos ás convocatorias anuais de axudas.  

Por este motivo, o Grupo solicita a súa mellor oferta para a prestación dunha Asistencia Técnica 

para o asesoramento a promotores nos primeiros meses do ano – xaneiro e febreiro-.  

Na oferta deberá incluírse:  

- Oferta técnica coa descrición das actuacións a realizar e melloras que se ofertan. 

- Oferta económica polo importe da Asistencia Técnica, desagregada nas diferentes 

partidas e conceptos do traballo a desenvolver e con especificación do IVE.  

- Anexos a contratación segundo modelos anexos remitidos polo GALP.  

- Acreditación de estar en disposición de contratar de acordo coas condicións 

establecidas no Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público para contratar 

co Sector Público. 

 

Condicións técnicas da oferta.  

A proposta deberá incluír a realización de, aló menos, os seguintes eventos:  

- Presentación das actuacións en evento público a celebrar en Marín. 

- Aló menos catro xornadas de Asesoramento en elaboración de proxectos a celebrar 

en catro concellos diferentes do ámbito territorial do GALP Ría de Pontevedra en 

horario de mañá e tarde, dedicando cada media xornada a explicación da memoria 

(Parte 1) e explicación do Plan de empresa (Parte 2). As xornadas celebraranse dúas 

na beira norte da Ría e dúas na beira sur. En cada unha das beiras da ría darase 

oportunidade de asistir as dúas partes en horario de mañá e tarde.  
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- O grupo facilitará os locais nos que celebrar as sesións formativas en colaboración coas 

entidades locais e do sector pesqueiro do territorio. Os medios técnicos para as 

mesmas correrán por parte da Asistencia Técnica. 

- Tamén serán labores a desenvolver pola Asistencia Técnica a captación de promotores 

para as xornadas e a distribución dos mesmos nas sesións de forma adaptada á 

localización xeográfica dos mesmos.  

- Tamén se inclúe na labor da asistencia técnica a promoción informativa e publicitaria 

das xornadas e da presentación das mesmas para o que contará coa colaboración do 

GALP e entidades asociadas ao mesmo.  

Criterios de adxudicación.  

O contrato adxudicarase a oferta máis vantaxosa económicamente dentro das que cumpran 

coas especificacións técnicas e detalle orzamentario requirido. (60 %) 

Valoraranse tamén as melloras realizadas (20 %)  e a concreción técnica da proposta (20 %).  

Marín, 11 de xaneiro de 2019 

 

 

Asdo. Laura Nieto Zas 

Xerente do GALP Ría de Pontevedra 
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