2019/4390

INFORME-PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ A EDUXARXA SCCL AMB NÚM. CIF
F66423179 DEL SERVEI DE “REALITZACIÓ D’UN CICLE DE TALLERS DE
SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ EN ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (ESS)”,
LOT 1 -DISSENY DEL TALLER- I LOT2 -IMPARTIR 2 ACCIONS FORMATIVES.
Vista la necessitat de contractació del servei, dins de les actuacions a
desenvolupar al Projecte Intermunicipal Llavors 2019 –impuls de l’economia
social i solidària-, adreçat al col·lectiu d’estudiants d’ensenyament obligatori i/o
post-obligatori dels IES de Ripollet.
Vista la sol·licitud d’oferta de contracte menor de serveis per a la realització d’un
cicle de tallers de sensibilització i formació en economia social i solidària (ESS),
per un preu total els dos lots de 3.000,00€ (IVA inclòs), que es finançarà amb
càrrec amb càrrec a la partida 2.2412.22199, “impuls de l’economia social i
solidària”, del vigent Pressupost del Patronat Municipal d’Ocupació pel 2019.
Vistes les propostes presentades per les empreses o entitats licitadores dins del
termini assenyalat, a través de la plataforma Vortal.
Vist que s'ha convidat a les empreses recollides sota aquestes línies a participarhi, i s'ha donat publicitat al procediment de manera que empreses proveïdores
registrades en la plataforma categoritzats en el CPV de l'expedient puguin
presentar les seves ofertes, realitzo la valoració de les propostes, segons els
criteris de valoració que apareixen a la sol·licitud d’oferta de contracte menor de
serveis, en el quadre següent:

CIF

A
(0-40)

B
(0-20)

C
(0-20)

D
(0-20)

39351677B

40

7,30

0

10

Puntuació
Final (sobre
100)
57,30

F66423179

19,20

20

20

20

79,20

A58635269

NO PRESENTADA

Vist que l’entitat EDUXARXA SCCL, amb núm. CIF F66423179, presenta la
millor relació qualitat-preu i obté la millor puntuació

Joan Serrat Buesa
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Valoració de les propostes
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PROPOSO
Primer.- Adjudicar a l’entitat EDUXARXA SCCL, amb núm. CIF F66423179, el
contracte de servei de “REALITZACIÓ D’UN CICLE DE TALLERS DE
SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ EN ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (ESS)”,
LOT 1 -DISSENY DEL TALLER- I LOT2 -IMPARTIR 2 ACCIONS FORMATIVES.
Ja que l'entitat adjudicatària ha presentat la proposta més avantatjosa,
presentada en el termini establert i segons les característiques tècniques
indicades a la sol·licitud oferta contracte menor de servei expedient núm.
2019/4390.
Segon.-Adjudicar per un import de: 2.869,o0 euros, (IVA inclòs), que es
finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2.2412.22199, “impuls de
l’economia social i solidària”, del vigent Pressupost del Patronat Municipal
d’Ocupació pel 2019.

Així mateix declaro responsablement que:
-no s’està alterant l’objecte del contracte per tal d’evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació.
-no hi ha concurrència en els licitadors d’aquest contracte, de més contractes
menors amb aquest Patronat que individualment o conjuntament superin la xifra
que consta indicada com a llindar per als contractes menors (15.000,00€), per
aquest mateix objecte contractual, en el termini d’un exercici pressupostari,
segons consta en les dades de l’aplicació informàtica EkonSical.

Ripollet, a data de la signatura electrònica

Joan Serrat Buesa
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- D’acord amb l’article 64, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (LCSP), no s’ha detectat cap conflicte d’interessos en aquest
procediment de licitació que pugui distorsionar la competència.
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