ASSUMPTE: Avaluació tècnica del sobre núm. 1, d’acord amb els criteris
d’avaluació avaluables automàticament, previstos a la Clàusula 18 del
Plec de clàusules administratives particulars que regeixen la contractació
del servei d’auxiliar de consergeria del Casal Municipal d’Avis de la
Llagosta.

En data 6 de setembre de 2018, la Mesa de Contractació, per a l’adjudicació
del contracte de prestació del servei d’auxiliar de consergeria del Casal
Municipal d’Avis remet als serveis tècnics, els continguts del sobre 1 dels
licitadors admesos, a fi que procedeixen a l’avaluació de les ofertes s'acord
amb el criteris d’adjudicació previstos al Plec de clàusules administratives
particulars que regeixen la contractació de l’esmentat servei.
Els licitadors admesos són els següents:
1. SAFIS SPORTS, S.L.
2. I.S.M.,S.L.
La puntuació assignada a cadascú dels licitadors es basa en els criteris definits
a la clàusula 18 del Plec de clàusules administratives, segons la qual:
els criteris base per a l’adjudicació i la seva respectiva puntuació són els
següents:
Criteris avaluables de forma automàtica: Fins a 90 punts.
1. Oferta econòmica: Fins a 60 punts. El càlcul s’efectuarà de la següent
manera, com queda reflectit a la clàusula 18:
- Es multiplicarà l’oferta econòmica de cada licitador pel percentatge que
presenta l’oferta econòmica sobre el pressupost base de licitació, obtenint cada
licitador un Valor Global.
- El licitador que obtingui el Valor Global menor (que coincidirà amb l’oferta més
econòmica) es denominarà licitador L i se li atorgarà la totalitat del punts
d’aquest criteri.
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INFORME TÈCNIC

- La puntuació dels altres licitador (denominats L1,L2,L3,etc.) s’obtindrà de la
manera següent:
(Valor Global del licitador L) multiplicat per 60
______________________________________ =Punts atorgats
Valor Global del licitador (L1,L2,L3,etc.)

- Per calcular el percentatge que presenta cada oferta presentada sobre el
pressupost base de licitació apliquem la fórmula següent:
Oferta econòmica multiplicada per 100
__________________________________ = Percentatge
Pressupost base de licitació

En aplicació de les fórmules assenyales, els resultats són els següents:
LICITADORS

ISM, S.L.

SAFIS SPORTS, S.L.

PERCENTATGE

89,91

57,56

VALOR GLOBAL

1.466,55

3.578,42

PUNTS ATORGATS

60

24,59

- 0,5 punts per cada 10 hores de formació rebuda vinculada amb els primers
auxilis, més enllà de la formació bàsica exigida al Plec de prescripcions
tècniques, fins un màxim de 10 punts.
- 0,5 punts per cada 10 hores de formació rebuda vinculada a la primera
atenció a la ciutadania fins un màxim de 10 punts.
- 0,5 punts per cada 10 hores de formació rebuda en matèria d’oci i lleure, fins
un màxim de 10 punts.

Revisada la documentació d’ambdues empreses licitadores, s’emet la següent
valoració:
I.S.M., S.L., incorpora en la documentació del sobre 1, declaració responsable
de la seva representant que el personal que assignarà al servei estarà en
possessió de la formació següent:
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2. Formació rebuda per part de les persones encarregades de la prestació
directa del contracte: Fins a 30 punts, que es calcularan segons allò
previst a la clàusula 18:

- Formació vinculada amb els primers auxilis, més enllà de la formació bàsica
exigida al Plec de clàusules: 200 hores.
- Formació vinculada amb la primera atenció a la ciutadania: 200 hores
- Formació rebuda en matèria d’oci i lleure: 200 hores.
SAFIS SPORTS, S.L. proposa dues persones les quals formacions són:
Persona A
Formació vinculada amb els primers auxilis, més enllà de la formació bàsica
exigida al Plec de clàusules.
Curs de socorrisme i primers auxilis: 200 hores
Formació rebuda en matèria d’oci i lleure.
Curs de monitor/a de lleure: 310 hores
Persona B
Formació vinculada a la primera atenció a la ciutadania.
Curs d’atenció al client: 300 hores

I.S.M., S.L. :

30 punts

SAFIS SPORTS, S.L.:

30 punts

LICITADORS

I.S.M., S.L.

SAFIS SPORTS, S.L.

CRITERI 1

60

24,59

CRITERI 2

30

30

TOTAL

90

54,59

Vist els resultats de la valoració de la documentació de cadascuna de les
empreses licitadores.
Vist que l’empresa I.S.M., S.L. ha obtingut el màxim de puntuació que defineix
el Plec de clàusules 90 punts.
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Resultats totals

Emet aquest informe i es trasllada a la Mesa de Contractació per a la seva
valoració i la presa de decisió que correspongui
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