Expedient núm.: 1871/2019
Assumpte: Valoració de la proposició presentada a la licitació del contracte de serveis
d’activitats de Setmana Santa d’infància i joventut.

A. Antecedents.
I.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2019-0403, adoptat en data 3/4/2019, es van aprovar
els plecs i la licitació per a la contractació de les activitats de Setmana Santa
d’infància i joventut, amb un valor estimat de contracte de 34.999 euros IVA exclòs,
per procediment obert simplificat amb tramitació abreujada i d’urgència.

II. El dia 2/04/2019 va finalitzar el termini de presentació de proposicions.

b) Millores. Tallers/activitats adreçats a la infància i la joventut, que ampliïn i
complementin la programació base que recull el plec de condicions:
Per cada taller/activitat ofert = 5 punts.
A l’oferta s’adjuntarà la metodologia del taller/activitat, els destinataris i la
valoració econòmica dels recursos humans i materials.”

PUNTS
80

20

B. Ofertes presentades.
Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes, els licitadors que han formalitzat la
seva proposta, en temps i forma, són els següents:
-

N-ICE SKATING SLU, Registre d’entrada núm. 3427 de data 1/4/2019.

La proposició inclou les especificacions tècniques del contingut del servei, així com
l’oferta econòmica i les millores en la qualitat dels serveis, que es valoren
seguidament:
a) En relació a l’oferta econòmica, que és de 34.750 €, el licitador proposa una baixa
de 249 euros respecte del pressupost base de licitació. D’acord amb la fórmula a
aplicar li correspon una puntuació de 79,43 punts.
b) Pel que fa a les millores proposades, s’han quantificat amb un valor de 4.600
euros i són les següents:
-

Taller Parkour (2 sessions). Destinat a nens de 7 a 16 anys.

-

Aprofitant el circuit de bicis, es realitzaran 2 tallers amb pilots
especialitzats (2
sessions). Destinats a nens de 7 a 16 anys.
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CRITERIS
a) Oferta econòmica. S’avaluarà mitjançant la fórmula següent:
P = B / O * 80, on:
P: puntuació
B: oferta més baixa de les considerades
O: oferta del licitador.

Número : 2019-0031 Data : 04/04/2019

III. La clàusula 17a del Plec de clàusules administratives particulars regula els
“Criteris d’adjudicació. Els criteris per a l’adjudicació del contracte seran els següents:
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Actuació d’un mag durant una tarda, per que fer gaudir els més petits
i acompanyants amb grans trucs de proximitat.

-

S’aportaran 6 patinets manuals, per fer funcionar a la pista de karts o
pista de segways, per nens de 5 a 16 anys.

-

S’aportarà un certificat de muntatge per part d’un enginyer.

-

Tots els monitors de les activitats proposades com a millora tenen
experiència amb infants i parlen tant el castellà com el català.

-

El licitador acredita un coneixement del municipi i de les necessitats
dels col·lectius d’infants i joves.

Aquestes millores es valoren en 20 punts.
c) El resum de la puntuació de l’oferta econòmica i les millores és el següent:
Licitador

Oferta econòmica

Puntuació oferta

Millores

Total

N-ICE SKATING, SLU

34.750 €

79,43

20

99,43

C. Conclusions.
1. De conformitat amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, es proposa a l’òrgan de contractació adjudicar el
contracte de serveis d’activitats de Setmana Santa d’infància i joventut, al
licitador N-ICE SKATING, SLU, per un preu de 34.750 euros, IVA exclòs, més
7.297,50 euros corresponents al 21% IVA, amb un total de 42.047,50 euros i
les millores detallades.
2. Disponibilitat de la despesa. Aquesta despesa anirà a càrrec de les
aplicacions pressupostàries que s’indiquen del pressupost municipal vigent:
Aplicació
3231/22799
337/22799

Denominació
Altres treballs realitzats per empreses prof. Infància
Altres treballs realitzats per empreses prof. Joventut

Abrera, a data de la signatura electrònica.
Sílvia Ros Duran
Coordinadora d’Àrea d’Acció social i Família, cultural i de lleure
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Import €
21.023,75
21.023,75
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Es facilitarà l’accés a les persones amb diversitat funcional. S’invitarà
a la Fundació Cruyff a un acte amb nens de la fundació perquè puguin
gaudir del Parc d’Abrera.

INFORME TECNIC

-

