INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ D’OFERTES

Dades del contracte

Nom/objecte:

Contractar els serveis per a la impartició de
formació del curs ''Agent polivalent de
magatzem'' del Programa Dispositiu d'inserció,
en el marc del projecte Treball als Barris 2017

Referència expedient:

G4882018000017

Unitat/àrea:
Responsable tècnic del contracte:

lopezsl

Tipus de contracte:
Obres (fins a 40.000 euros valor estimat, IVA exclòs)
Serveis (fins a 15.000 euros valor estimat, IVA exclòs)
Subministrament (fins a 15.000 euros valor estimat, IVA exclòs)
Valor estimat (IVA exclòs):

6500€

Preu del contracte (IVA inclòs):

6500€

Data prevista d’inici:

07/05/2018

Data prevista de finalització:

06/07/2018

La tècnica responsable de l’Aula Sant Feliu emet el següent informe tècnic de
valoració de les ofertes presentades en relació a l’expedient de contractació menor
indicat a la fitxa del contracte per als serveis de docència del curs ‘’Agent polivalent de
magatzem’’.

Fets:
1) En data 24/04/2018, el servei de Formació del Departament de Promoció
Econòmica ha iniciat la tramitació de la contractació menor identificada a la
fitxa.
2)
El valor estimat de la licitació per aquest contracte és de 6.500,00 euros
(Exempt d’IVA per aplicació de l'art. 20.1.9 de la Llei 37/1992).
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3) Que en la data 25/04/2018 s’ha sol·licitat oferta a les empreses:
Empreses
1.2.3.-

IFTEM
LEVELINSTRUKTA
TREKFORM
4) Que han presentat oferta les següents empreses:
Empreses

1.2.3.-

Oferta

Proposta Econòmica

LEVELINSTRUKTA SI

Vegeu quadre adjunt

TREKFORM

SI

Vegeu quadre adjunt

IFTEM

SI

Vegeu quadre adjunt

Que els criteris d’adjudicació d’aquest contracte menor que s’estableixen en l’informe
tècnic són:

Criteris valoració
PROPOSTA ECONÒMICA
Preu hora/alumne

més de 5,5
entre 5 i 5,4
Entre 4.5 i 4.9
menys de 4.5

PROPOSTA HORES PRÀCTIQUES menys de 25 h
Hores pràctiques instal·lacions entre 26h i 50h
entre 50h i 75h
més de 75 h
PROPOSTA UBICACIÓ
PRACTQIUES
Distància instal·lacions

Més de 12 Km
Entre 8 i 12
Entre 4 i 8
Menys de 4 Km

0 punts
1 punt
2 punts
3 punts
0 punts
1 punt
2 punts
3 punts

0 punts
1 punt
2 punts
3 punts
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Quadre resum propostes, en funció dels criteris de valoració:
BAREMACIÓ SEGONS CRITERIS
Empresa

LEVELINSTRUKTA

TREKFORM

IFTEM

Pres.

6500

5800

6000

Adreça

Sant Joan
Despí, C/
Somonta,
19
Cornellà
de Ll., C/
Avda
República
Argentina,
6
Cornellà
de Ll., C/
Energia,
14

Preu
hora
alumne

Hores
pràctiques
instal·lacions

5,4

80h

Distància

Preu
hora
alumne

H. pràctiques
instal·lacions

1

Distància

3

7
2,2 Km
4,8

25h

2

0

2
4

5,0

35h

5,6 Km.
9,4

1

1

Valoració tècnica:
Revisades les ofertes presentades pels licitadors i en base allò establert en l’informe
tècnic i en la normativa en matèria de contractació pública en relació amb la
contractació menor, així com en les bases d’execució del pressupost municipal de
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat s’emet la següent valoració, segons criteri de
valoració objectiu, el preu i les hores pràctiques a les instal·lacions de l’empresa i la
distància.
De les ofertes presentades i de la seva valoració, s’aprova l’adjudicació del contracte
menor identificat en la fitxa a l’empresa LEVELINSTRUKTA,SL, per un import de
6.500,00€.
I DECLARO Que en relació amb l’expedient de contractació menor referenciat s’ha
comprovat que es dóna compliment a la regla establerta en l’article 118.3 de la Llei
9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic pel qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE de 26 de febrer de 2014.
Tècnica responsable Aula Sant Feliu

Vist i plau
Presidenta de l’Àrea de Territori,
Sostenibilitat i Activitat Econòmica
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[Firma02-01]

CPISR-1 Lidia Lopez Serna
03/05/2018 08:50:52

CPISR-1 C Lidia Muñoz
Caceres
07/05/2018 13:33:06
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