Exp. núm. 133/21

CONTRACTE PER LA GESTIÓ I L’EXECUCIÓ DELS PROGRAMES EDUCATIUS DE L’INSTITUT
MUNICIPAL DE MERCATS DE BARCELONA
INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT DE LES OFERTES
PRESENTADES

Els criteris de valoració avaluables automàticament inclosos en el sobre C, i que opten a obtenir
fins a un màxim de 55 punts, són els següents:
1.

Millora en el preu de licitació; fins a un màxim de 13 punts.

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui
admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net
de licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà
aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i
aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal
del dia 29 de juny:
Pressupost net de licitació – oferta
___________________________________ x Punts màxims = puntuació resultant
Pressupost net de licitació – oferta més ec.
Si un licitador presentés una oferta que iguali el preu de licitació, quedarà admesa però
no obtindrà cap puntuació, per no tractar-se de cap millora econòmica. Si un licitador
presentés una oferta superior a la del preu de licitació, quedarà automàticament
exclosa.
Es defineixen els següents límits per a la consideració d’ofertes, en principi, amb valors
anormals o desproporcionats:
Un diferencial de 10 punts percentuals per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas
d’un únic licitador, de 15 punts percentuals respecte el pressupost net de licitació.
Si el nombre de licitadors és superior a 10, pel càlcul de la mitjana de les ofertes es
prescindirà de l’oferta més baixa i/o de l’oferta més alta si hi ha un diferencial superior
al 5% respecte de l’oferta immediatament consecutiva.
Si el nombre de licitadors és superior a 20, pel càlcul de la mitjana de les ofertes
s’exclourà una o les dues ofertes més cares i/o una o les dues ofertes més baixes
sempre i quan una amb l'altre o totes dues amb la que la segueix tinguin un diferencial
superior al 5%.
D’acord amb la previsió de l’article 149.4 LCSP, es rebutjarà l’oferta si es comprova que
és anormalment baixa perquè no compleix les obligacions aplicables en matèria de
subcontractació, ambiental, social o laboral establertes en el Dret de la Unió, en el Dret
Nacional, els convenis col·lectius sectorials vigents o per les disposicions de Dret
internacional enumerades en l’annex V LCSP.
Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les
persones treballadores considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni

sectorial d’aplicació, a l’efecte de verificar l’adequació de l’oferta als costos salarials, es
podrà requerir informe tècnic complementari de l’òrgan de representació de les
persones treballadores o d’una organització representativa del sector.
L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha
presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus
unitaris dels salaris de les persones que executaran el contracte considerats en l’oferta
són inferiors al que estableix el conveni sectorial d’aplicació.

2.- Experiència i formació de la/les persona/es del licitador que executaran el
contracte en la gestió de l’oficina tècnica, de les activitats i el disseny
pedagògic de projectes relacionats amb l’objecte del contracte, amb un
màxim de puntuació de 42 punts.
Es valorarà l’experiència i la capacitació professional de l’equip de la licitadora que
executarà el contracte. Es requereix un elevat grau de coneixements específics en
l’àmbit del treball a desenvolupar (competències del currículum escolar, missió i visió
dels mercats municipals) així com també en processos i metodologies pedagògiques.
Així es considera que els aspectes valorables enumerats a continuació i referits a
l’experiència i la qualitat tècnica de l’equip incideixen directament en la qualitat del
servei d’assistència, gestió i assessorament tècnic prestat en el present contracte.
L’experiència i capacitació professional de l’equip que es puntuarà serà aquella que
superi a la mínima sol·licitada en els requisits de solvència indicats en la clàusula del
present Plec (personal amb experiència mínima de tres anys en la gestió i realització
d’activitats en l’àmbit de l’objecte del contracte i la formació mínima de diplomatura
universitària o grau superior o equivalent) i es ponderarà de la següent manera:



Coordinador/a pedagògic amb un màxim de puntuació fins a 7 punts

Formació:
- S’atorgaran 1 punt per la següent formació acreditada: diplomatura en educació,
pedagogia o similars, fins a un màxim de 2 punts.
- S’atorgaran 0,25 punts per altre formació acreditada sobre educació, pedagogia o
similars (de durada superior a 20 hores), fins a un màxim d’1,5 punt.
- S’atorgaran 0,25 punts per formació acreditada sobre projectes d’Aprenentatge
Servei (de durada superior a 20 hores), fins a un màxim d’1 punt.
Experiència:
- S’atorgaran 0,50 punts pel nombre de projectes pedagògics dissenyats i executats
en els últims cinc anys, dins l’àmbit municipal de Barcelona, sobre mercats, comerç
o polítiques alimentàries, fins a un màxim d’1 punt.
- S’atorgaran 0,25 punts pel nombre de projectes d’Aprenentatge Servei dissenyats i
executats en els últims tres anys, sobre mercats municipals, comerç o polítiques
alimentàries, fins a un màxim d’1 punt.
- S’atorgaran 0,25 punts pel nombre de projectes d’Aprenentatge Servei dissenyats i
executats en els últims tres anys, fins a un màxim de 0,5 punts.



Coordinador/a responsable de l’oficina tècnica amb un màxim de
puntuació fins a 9 punts

Formació:
- S’atorgaran 1 punt per la següent formació acreditada: direcció d’activitats en el

lleure, diplomatura en educació, pedagogia o similars, fins a un màxim de 2 punts.
- S’atorgaran 0,25 punts per altre formació acreditada sobre educació en el lleure o
similars (de durada superior a 20 hores), fins a un màxim d’1,5 punt.
- S’atorgaran 0,25 punts per formació acreditada sobre gestió de projectes (de
durada superior a 20 hores), fins a un màxim d’1 punt.
Experiència:
- S’atorgaran 0,5 punts pel nombre de projectes pedagògics coordinats en els últims
cinc anys, sobre mercats municipals, comerç o polítiques alimentàries, fins a un
màxim de 2 punts.
- S’atorgaran 0,25 punts pel nombre de projectes pedagògics coordinats en els
últims cinc anys, dins l’àmbit municipal i en municipis de més de 200.000
habitants, fins a un màxim de 1,5 punts.
- S’atorgaran 0,25 punts pel nombre de projectes pedagògics coordinats en els
últims cinc anys, dins l’àmbit municipal i en municipis de menys de 200.000
habitants, fins a un màxim d’1 punt.



Equip de quatre educadors/educadores fixes, amb un màxim de
puntuació fins a 26 punts.

Formació: fins a un màxim de 3 punts per educador/educadora
- S’atorgaran 0,5 punts per la següent formació: Diploma de monitor/a d'activitats
d'educació en el lleure infantil i juvenil, diplomatura en educació, pedagogia o
similars, fins a un màxim d’1 punt.
- S’atorgaran 0,25 punts per altre formació acreditada sobre educació en el lleure,
dinamització de grups, turisme, història, cuina, dietètica o similars (de durada
superior a 10 hores), fins a un màxim d’1,5 punt.
- S’atorgaran 0,25 punts per formació acreditada sobre mercats municipals, comerç
o polítiques alimentàries (de durada superior a 10 hores), fins a un màxim de 0,5
punts.
Experiència: fins a un màxim de 3,5 punts per educador/educadora
- S’atorgaran 0,25 punts per any treballat com a dinamitzador/dinamitzadora de
visites escolars, sobre mercats municipals, comerç o polítiques alimentàries, dins
l’àmbit municipal i en municipis de més de 200.000 habitants, fins a un màxim de 2
punts.
- S’atorgaran 0,25 punts per any treballat com a dinamitzador/dinamitzadora de
visites escolars, sobre mercats municipals, comerç o polítiques alimentàries, dins
l’àmbit municipal i en municipis de menys de 200.000 habitants, fins a un màxim
de 1 punts.
- S’atorgaran 0,25 punts per la participació en altres projectes de dinamització duts
a terme en l’àmbit dels mercats municipals, el comerç o les polítiques alimentàries,
en els últims cinc anys, fins a un màxim de 0,5 punt.

Puntuació total màxima d’aquest criteri: 55 punts.

VALORACIÓ DE REFERÈNCIES AVALUABLE AUTOMÀTICAMENT:
El resultat de les valoracions de les aportacions és el següent:

LICITADOR: MARINVA, SL

PUNTS
MÀXIM
55 punts

PUNTS
OBTINGUTS
40,5 punts

13 punts

13 punts

Coordinador/a pedagògic. Presenta detall de formació i experiència de
l’equip humà destinat al projecte, degudament acreditada.

7 punts

5 punts

Coordinador/a responsable de l’oficina tècnica. Presenta detall de
formació i experiència de l’equip humà destinat al projecte, degudament
acreditada.
Equip de quatre educadors/educadores fixes. Presenta detall de
formació i experiència de l’equip humà destinat al projecte, degudament
acreditada.

9 punts

8 punts

26 punts

14,5 punts

PUNTUACIÓ OBTINGUDA EN EL SOBRE C DE REFERÈNCIES
AUTOMÀTIQUES
1. Millora en el preu de licitació (preu licitació 108.000,15€ IVA inclòs)
Import licitació (IVA inclòs): 102.600,15€
2. Experiència del licitador

Educadora 1

Formació: 2
Experiència: 3,5

Educadora 2

Formació: 0,5
Experiència: 0

Educadora 3

Formació: 2
Experiència: 3,5

Educadora 4

Formació: 2
Experiència: 2

PUNTUACIÓ SOBRE C

55 punts

40,5 punts

El licitador Marinva S.L., ha obtingut la puntuació següent:
1. Criteris sotmesos a judici de valor, Sobre B.

Propostes de dinamització per
públic familiar
Proposta de
programa
per la CUP
projectes

Punts
màxims
Punts
obtinguts

Innovació i
millora del
plantejament
del programa
pedagògic
Menjo de
Mercat

Innovació i
millora del
plantejament
de l’ApS “Al
mercat per la
porta gran”

Implementar
l’ApS “Menja’t
el món”.

Propostes
d’activitats
pedagògiques
dinamitzades

Propostes de
peces
i/o materials
pedagògics

20 punts

5 punts

5 punts

5 punts

5 punts

5 punts

45 punts

18 punts

5 punts

5 punts

5 punts

2.5 punts

2.5 punts

38 punts

2. Criteris avaluables automàticament, Sobre C.

PUNTUACIÓ OBTINGUDA EN EL SOBRE C DE REFERÈNCIES
AUTOMÀTIQUES

PUNTS
MÀXIM
55 punts

PUNTS
OBTINGUTS
40,5 punts

Total sobre B (38 punts) + Total sobre C (40,5 punts) = 78,5 punts

D’acord amb els criteris de valoració que regulen el present concurs, i en conseqüència les
puntuacions obtingudes per l’empresa licitadora admesa,
ES PROPOSA A “MARINVA, SL” com adjudicatària del contracte del servei PER LA
GESTIÓ I L’EXECUCIÓ DELS PROGRAMES EDUCATIUS DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE
MERCATS DE BARCELONA

Cordialment,

Barcelona, 18 d’octubre de 2021

