INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ FINAL DE PROPOSICIONS (sobre únic)
Exp. 2019/048. SERVEI PEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MONITORATGE PER LES ACTIVITATS
RECREATIVES EN LLENGUA ANGLESA INCLÒS EN EL PROGRAMA FES-TE L’ESTIU PER L’ANY
2019
Atesos els criteris establerts en el plec de clàusules administratives particulars, que regeixen en la
licitació del contracte de serveis de la gestió del casal d’activitats recreativa inclòs en el programa fes-te
l’estiu 2019, s'emet aquest informe tècnic de valoració final de les proposicions presentades, tenint en
compte els criteris avaluables de forma automàtica, segons detall:
Vi = A + B
on:
A = Oferta econòmica. Fins a 48 punts
B = Criteris avaluables de forma automàtica. Fins a 52 punts

Puntuacions que s'obtindran de conformitat amb la ponderació dels criteris següents:

A) Proposta econòmica avaluable automàticament fins a 48 punts
A.1. Preu/hora dels monitors (48punts):

Preu unitari de l’oferta més baixa
A.1 = 48 x

Preu unitari de l’oferta a valorar

B) Proposta tècnica avaluable mitjançant criteris automàtics fins a 52 punts
B.1.- Proposta de jocs de taula que aportarà l’adjudicatari per la permanència i menjador. 0,5 punts per
joc fins a un màxim 20 punts.
B.2.- Proposta de material que aportarà l’adjudicatari.
Per cada pilota dels esports futbol, handbol i bàsquet. 0,5 punts fins a un màxim de 32 punts.

D'acord amb la clàusula V del plec de clàusules administratives particulars, es procedeix a la valoració
total amb un màxim de 100 punts,

Motivació de la puntuació:
A. Oferta econòmica:
REIR proposta de 21,16 euros hora, per tant, aplicant la fórmula següent:
A = 48 x Preu hora de l'oferta amb més baixa / Preu hora de l'oferta a valorar
La proposta de REIR obté 48 punts.
B. Criteris avaluables mitjançant fórmula matemàtica:
B1.- Jocs de Taula . REIR ofereix 24 jocs de taula, d’aquesta manera obté , 12 punts.
B2.- Material. REIR ofereix 4 pilotes , per aquest motiu obté 2 punts.
El total de la puntuació de REIR es de 62 punts.
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Un cop valorats els sobre únic, es proposa la següent conclusió:
Conclusió:
Es proposa l'adjudicació a l'empresa REIR amb CIF G64615206, que presenta la millor oferta qualitat
preu i que s'ajusta als criteris de valoració establerts en el plec de clàusules administratives i
prescripcions tècniques del contracte de serveis per a la gestió del casal d’activitat recreativa en llengua
anglesa inclòs en el programa FES-TE L’ESTIU per l’any 2019, per un import màxim de 16.200 €
(exempt d’IVA), amb un preu hora de 21,16 €/hora (exempts d’IVA) el que representa una baixa del
5,96 % respecte el preu de licitació amb un termini d'execució serà des del 1/7/19 fins el 26/7/19.
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