Ajuntament de la Pobla de Mafumet

ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ
CONTRACTE SERVEIS
EDUCADORS SOCIALS I INTEGRADOR SOCIAL PER A L’EXECUCIÓ DEL SERVEI
D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA ITINERANT (SIS) A LA POBLA DE MAFUMET

President:

Sra. Bàrbara Francesch Batista, Regidora delegada d’Acció social, Gent
gran i Polítiques d’Igualtat o regidor/a en qui delegui.

Vocals:

Sr. Josep Gonzalez Escoda, Secretari-Interventor de la Corporació.
Sra. Judit Bages Gironès, Lletrada-Tècnic Superior dels Serveis Jurídics.

Secretària:

Sra. Cristina Coy Calvo, Tècnica mig d’àmbit jurídic.

De conformitat amb l'establert al plec de clàusules que regeixen la present
licitació, el dia 11 de febrer de 2022, a les 08:57:51 hores es procedeix a l’obertura del
Sobre C, constituint-se la Mesa de Contractació designada per assistir a l’òrgan de
contractació en aquest expedient de conformitat amb el que s'estableix la clàusula
17.3 del Plec de Clàusules Administratives.

Licitador
FUNDACIÓ PRIVADA EN
XARXA
DIVERSPORT

Puntuació obtinguda sobre B
43,50 punts
22,50 punts

Manifestat l’anterior, es procedeix a realitzar la obertura i avaluació del contingut del
SOBRE C dels licitadors que continuen a la licitació per a verificar que contenen la
documentació requerida i detallada al plec de clàusules:

SOBRE C
Oferta
econòmica

Fundació privada en
xarxa

Diversport

SI

SI
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De forma prèvia es recull la puntuació resultant de la valoració dels criteris sotmesos a
judici de valor realitzada per la Mesa a l’Acta del Sobre B amb el resultat següent:
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En aplicació de la clàusula 16.2.3. del Plec de clàusules administratives particulars, la
puntuació respecte als criteris avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules que
correspon a les ofertes presentades pel licitador és la següent:
Criteri

Puntuació
màxima

Oferta
econòmica

51 punts

Licitadors

Oferta
exclòs)

(IVA

Puntuació

Fundació privada
en xarxa

47.200 €

49,02 punts

Diversport

45.369,45 €

51 punts

De conformitat a la Clàusula 17.6 del Plec de Clàusules administratives particulars es
procedeix a continuació a realitzar classificació de les ofertes presentades i admeses
per ordre decreixent i proposta d’adjudicació a favor del primer classificat, essent la
següent:

Nº
classificació
1er
2on

Licitador

Punts sobre B

Fundació
privada en xarxa
Diversport, S.L.

43,50 punts

Punts
sobre C
49,02 punts

22,50 punts

51 punts

TOTAL PUNTS
92,52 punts
73,50 punts

Finalment es dona per acabada la sessió, de la qual cosa, jo, com a secretària de la
Mesa n’estenc la present Acta, que signen de conformitat tots els membres assistents.
document signat electrònicament
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Els membres de la Mesa acorden per unanimitat elevar la següent classificació i
proposta d’adjudicació a l’oferta més avantatjosa per ordre decreixent a l’òrgan de
contractació per tal que decideixi el que estimi més oportú.

