INFORME DE VALORACIÓ D’OFERTES PEL QUE FA ALS CRITERIS DE VALORACIÓ
AUTOMÀTICS, RELATIVES A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D'IDEACIÓ,
PROGRAMACIÓ, COORDINACIÓ I GESTIÓ DE PROGRAMES D’ACTIVITATS DEL REIAL
MONESTIR DE SANTA MARIA DE PEDRALBES
Núm. expedient: C200001071
Núm. contracte: 20000954

Segons es desprèn de l’acte públic d’obertura d’ofertes celebrat en data 15 de setembre de 2020
mitjançant el portal de licitacions electròniques de l’Ajuntament de Barcelona relatiu al
procediment obert de referència, les empreses que s’han presentat a licitació, havent presentat la
documentació preceptiva, són les següents:
 Lavola 1981, S.A.
 Alea Serveis Culturals, S.C.P.
Criteris avaluables mitjançant fórmules o criteris automàtics, per un total de 60 punts.
1. Per l’oferta econòmica, fins a 35 punts.
La puntuació que s'atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total d'acord amb la previsió
del Decret d'Alcaldia de 24 d'abril de 2017 de contractació pública sostenible i la Instrucció de
l'ICUB de 15 de març de 2018, d'aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16 de març
de 2018.
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 i modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de
febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de març:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑚à𝑥𝑖𝑚𝑎 ×

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó − 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎

2. Pel foment de la contractació femenina, fins a 9 punts.
Per tal de fomentar la contractació femenina es valorarà amb 9 punts aquella oferta en la qual
l'entitat licitadora es comprometi a incorporar per a l'execució de l'objecte del contracte, prenent
com a referència el nombre mínim de persones i perfils professionals indicat al PPT, un nombre
més gran de dones, aplicant la fórmula següent:
Obtindrà la màxima puntuació l'oferta que proposi un nombre més gran de dones. La resta
d'ofertes obtindran una puntuació decreixent i proporcional.
3. Per disposició de titulació acadèmica superior a la mínima establerta a la solvència per part
del personal adscrit a l’execució del contracte assignat al servei, fins a 16 punts.
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Coneixements de didàctica acreditats per títols de post-grau, màster, i màster de Formació de
Professorat, o equivalent:
 Per la disposició d’1 titulació superior: s’atorguen 8 punts.
 Per la disposició de 2 titulacions superiors o més: s’atorguen 16 punts.

VALORACIÓ DE LES PROPOSTES
Criteri 1: Per l’oferta econòmica, fins a 35 punts. En aplicació de la fórmula, la puntuació resultant
queda segons es detalla:
Desviació
respecte
de la
mitjana
71.318,00 €
0,18%
71.060,00 €
-0,18%
71.189,00 €

Oferta
Econòmica

Licitador
Lavola 1981, S.A.
Alea Serveis Culturals, S.C.P.
Mitjana

𝑃 𝑚à𝑥 𝑥

𝑃 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐 −𝑂𝑓 𝑙𝑖𝑐
𝑃 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐 −𝑂𝑓 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛
33,60
35,00

Criteri 2: Pel foment de la contractació femenina. En aplicació del criteri, la puntuació resultant
queda segons es detalla:
Licitador
Lavola 1981, S.A.
Alea Serveis Culturals, S.C.P.

Puntuació
9,00
9,00

Observacions
Acredita contr. femenina segons condicions establertes al PCAP
Acredita contr. femenina segons condicions establertes al PCAP

Criteri 3: Per disposició de titulació acadèmica superior a la mínima establerta a la solvència per
part del personal adscrit a l’execució del contracte assignat al servei, la puntuació resultant queda
segons es detalla:
Licitador
Lavola 1981, S.A.
Alea Serveis Culturals, S.C.P.

Puntuació
16,00
16,00

Observacions
Acredita titulació acadèmica superior a l'establerta al PCAP
Acredita titulació acadèmica superior a l'establerta al PCAP

RESUM DE LA PUNTUACIÓ DE CRITERIS OBJECTIUS - SOBRE C
Licitador

Criteri 1

Criteri 2

Criteri 3

Total
punts

Lavola 1981, S.A.
Alea Serveis Culturals, S.C.P.

33,60
35,00

9,00
9,00

16,00
16,00

58,60
60,00
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr/Sra Anna Castellano Tresserra, Cap de Departament, el dia 17/09/2020 a les 10:40, que informa;
Sr/Sra Carlos Vicente Guitart, Director, el dia 18/09/2020 a les 11:52, que informa.

