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Asunto. Solicitude de oferta económica e técnica 

Procedemento de Contratación de Asistencia Técnica para Avaliación Intermedia da 

execución da EDLP do GALP Ría de Pontevedra 

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 en 

función da súa EDLP deberá realizar unha Avaliación intermedia do grao de execución, 

obxectivos e resultados da mesma.  

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

para o desenvolvemento da Avaliación Intermedia a partir dos datos das anualidades 2016, 2017 

e 2018.  

Na oferta deberá incluírse:  

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

condicións mínimas da Avaliación intermedia poden consultarse na EDLP publicada na 

web da Xunta: galp.xunta.gal. 

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

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

- Poderá contratarse por separado a Análise de Implementación a partir de fontes e datos 

e o proceso participativo de avaliación que aporte as achegas de asociados e cidadanía 

en xeral, agás que así se faga constar na oferta. Ambas partes deberán estar 

perfectamente definidas e deslindadas tanto nas súas actividades como no seu prezo.  

- Deberá desenvolverse unha avaliación particular dos Criterios de avaliación de 

proxectos que inclúa, no caso de considerarse necesario polo respaldo dos órganos de 

participación do GALP, unha nova proposta dos mesmos, seguindo o proceso de 

modificación da EDLP necesario.  

- Anexos a contratación segundo modelos anexos remitidos polo GALP.  

- Así mesmo os contratistas deberán acreditar a súa capacidade para contratar mediante 

unha declaración responsable e cumprimentando o Anexo que se xunta a estas bases.  
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- Tamén deberán acreditar a súa solvencia técnica para o desenvolvemento do contrato.  

 

Condicións técnicas da oferta.  

A avaliación intermedia deberá fundamentarse en:  

- -EDLP 

- Convenio Consellería do Mar  - GALP Ría de Pontevedra 

- Regulamentos comunitarios de referencia e medidas propostas de avaliación  

- Guías elaboradas por FARNET e FAME para avaliación da execución das EDLPs. 

- Manual de procedemento do Fondo. 

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

- Presentación pública da Avaliación intermedia e actividades a desenvolver. 

- Elaboración dun informe de análise da información. Deberá detallarse o contido e 

alcance do mesmo que, alo menos deberá incluir:  

- Programa de participación e validación das conclusións do informe polos órganos de 

Xestión do GALP.  

- O grupo facilitará os locais nos que celebrar as sesións de participación en 

colaboración coas entidades locais e do sector pesqueiro do territorio. Os medios 

técnicos para as mesmas correrán por parte da Asistencia Técnica. 

- A avaliación deberá incluír tamén a opinión dos promotores de proxectos.  

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

das Accións de Participación para o que contará coa colaboración do GALP e entidades 

asociadas ao mesmo. As medidas de publicidade deberán especificarse na oferta. 

- O traballo da Asistencia Técnica deberá incluír: 

o Informe de avaliación que incluirá: obxectivos, metodoloxía, fontes, 

avaliación do funcionamento asociativo, da estratexia, dos resultados obtidos, 

en especial, en relación coa execución financeira e avaliación da 

comunicación. 
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o Informe de resultados da Avaliación Participativa: metodoloxía, fitos, 

resultados.  

o Indicadores da avaliación.  

o Informe sobre os criterios de avaliación de proxectos e liñas de actuación da 

EDLP e proposta de modificación, se procede.  

- Deberá entregarse dos exemplares dos informes finais en formato papel con todos os 

seus anexos así como un exemplar en formato dixital de todo o traballo desenvolvido. 

- O prazo máximo de execución será de 3 meses. 

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 e calidade técnica da 

proposta (20 %).  

Marín, 11 de xaneiro de 2019 

 

 

 

Asdo. Laura Nieto Zas 

Xerente do GALP Ría de Pontevedra 
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