SERVEIS ECONÒMICS/CONTRACTACIÓ/ar

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ – SOBRE C (CRITERIS AVALUABLES DE
FORMA AUTOMÀTICA) I DETERMINACIÓ OFERTA MILLOR RELACIÓ QUALITAT
PREU

EXPEDIENT I NOM CONTRACTE: 2020/393 – Contracte administratiu de
serveis d’intervenció socioeducativa dins de l’àrea de Drets Socials de
l’Ajuntament de Ripollet.
TRAMITACIÓ: Ordinària
DIARIS PUBLICACIÓ LICITACIÓ: Perfil del Contractant, de 15 de maig de 2020.
En data 11 de juny de 2020, es va reunir la Mesa de Contractació per tal de
procedir a l’obertura i qualificació de la documentació que conté el sobre B
(documentació acreditativa dels criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de
valor), per a l’adjudicació del contracte ressenyat. La Mesa va declarar l’admissió
de les proposicions presentades, i va donar trasllat de la documentació al comitè
d’expertes, per al seu examen i informe preceptiu de valoració.
A la casa consistorial de l’Ajuntament de Ripollet, essent les 12.00 hores del dia 1
de setembre de 2020, s’ha reunit la Mesa de Contractació per tal de procedir a
donar lectura a l’informe tècnic de valoració de les propostes incloses al sobre B,
emès pel comitè d’expertes, i procedir posteriorment a l’obertura del sobre C
(proposició econòmica i documentació acreditativa dels criteris d’adjudicació
avaluables de forma automàtica).
La Mesa de contractació està integrada pel president de la Mesa, Sr. José M.
Osuna López, i pels següents vocals:
El senyor Emiliano Mora Labrada, secretari accidental, vocal de la Mesa.
La senyora Neus Comas Pinto, interventora acctal., vocal de la Mesa.
La senyora Marta Gili Lorente, coordinadora de l’àmbit de Drets Socials, vocal de
la mesa.
La senyora Nuria Osuna Merchán, tècnica de contractació, secretària de la Mesa.

Obert l’acte per la Presidència es procedeix a donar lectura a l’informe tècnic emès
pel comitè d’expertes, amb la valoració de les ofertes presentades en temps i
forma pels licitadors al sobre B, que contenen la documentació acreditativa dels
criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor del contracte de serveis que
es licita i que ha quedat incorporat a l’expedient.
El resultat de les puntuacions finals de la valoració realitzada pel comitè
d’expertes és la següent:
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EMPRESA/ENTITAT
SUARA SERVEIS, SCCL
INICIATIVES I PROGRAMES,SL

PUNTS
62,00
54,50

A continuació es procedeix a l’obertura i qualificació del sobre C i a donar lectura
de les proposicions presentades en temps i forma pels licitadors, que contenen la
proposició econòmica i la documentació acreditativa dels criteris d’adjudicació
avaluables de forma automàtica, expressada al PCAP del contracte de serveis que
es licita. Les puntuacions finals són les següents:

SOBRE C – CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

CRITERI DE
VALORACIÓ

PUNTUACIO MÀXIMA

1.- Valoració econòmica
SERVEI

SERVEI

2.-

INTERVENCIÓ
DIÜRNA

a).-Realització
d’excursions i/o colònies
en dies no lectius no
recollits en el plec tècnic.
(1 punt per proposta)

b).-Realització
d’activitats
educatives
específiques.
(1 punt per activitat
proposada)

3.- Percentatge
d’augment sobre la
retribució salarial
computant el salari base i
el plus conveni de tots els
treballadors a subrogar.
TOTAL SOBRE C

ACOMPANYA
MENT
ADOLESCENTS

SUARA SERVEIS,
SCCL
12,11
(Proposta
21
econòmica:
220.367,85 €

INICIATIVES I
PROGRAMES, SL

21,00
(Proposta
econòmica:
215.343,62 €

SERVEI
DINAMITZA
CIÓ JOVES

2

X

X

0

X

X

2

X

X

1

3

3

0

0

0

1

3

3

10

0
(no ofereix cap
augment)

10
(ofereix un
augment del 5%)

40

12,11

40

Un cop valorades per part del comitè d’expertes la documentació acreditativa dels
criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, i posteriorment valorades
les ofertes presentades al sobre C, amb els criteris avaluables de forma
automàtica, les puntuacions finals són les següents:
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EMPRESA/ENTITAT

SOBRE B

SOBRE C

PUNTUACIÓ
TOTAL

SUARA SERVEIS, SCCL

62,00

12,11

74,11

INICIATIVES I PROGRAMES,SL

54,50

40,00

94,50

OFERTES PRESENTADES I PUNTUACIÓ:
En base a aquesta puntuació, la Mesa proposa la classificació, per ordre
decreixent, d’acord amb la següent puntuació:
ORDRE
1

EMPRESA/ENTITAT
INICIATIVES I PROGRAMES, S.L.

PUNTS
94,50

2

SUARA SERVEIS, SCCL

74,11

La Mesa de Contractació proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del
present procediment de licitació a l’oferta que ha obtingut la major puntuació, és
a dir, a la presentada per l’empresa INICIATIVES I PROGRAMES, S.L., amb NIF
núm. B-59545913.
Es deixa constància de la manifestació que realitzen tots els membres de la Mesa
de contractació de que no concorre en ells cap conflicte d’interès que pugui
comprometre la seva imparcialitat i independència, així com de que es
comprometen a posar en coneixement de l’òrgan de contractació, de forma
immediata, qualsevol potencial conflicte d’interessos que pugui produir-se durant
el desenvolupament del procediment d’adjudicació o en la fase d’execució, d’acord
amb la Recomanació 2/18, de transparència i bon govern en l’àmbit de la
contractació metropolitana emesa per l’Agència de Transparència de la Àrea
Metropolitana de Barcelona.
Es dóna per finalitzat l’acte a les 12:30 h, del qual s’estén aquesta acta, que és
signada pels membres de la Mesa de contractació, del contingut de la qual, com a
secretaria, dono fe.
Ripollet, a data de la signatura electrònica

La secretària de la mesa,
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