INFORME TÈCNIC D’ADJUDICACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA DE LA
LICITACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT SUMARI SIMPLIFICAT DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PEL
PROJECTE TRANSFORMADOR JOVENTUT ESPORTIVA SOCIETAT ACTIVA 2021.
En relació a la licitació per la prestació del servei del projecte transformador Joventut Esportiva, Societat
Activa 2021, amb expedient número 1988/2021, i analitzat el sobre únic.
Es presenten dues empreses: Gedi i Diversport S.L..
L’empresa Diversport S.L., no presenta el Programa de Treball del projecte que, tot i que no es
contemplava com un criteri d’adjudicació, era d’obligada presentació en el moment de rebre les
ofertes, tal i com s’exposa en el l’apartat J del quadre de característiques del contracte del plec de
clàusules administratives.
En data 4 d’agost es va enviar un correu requerint d’aquesta documentació per tal de poder realitzar
la valoració de la documentació, deixant de termini fins el dia 6 d’agost a les 10 hores.
En data 5 d’agost l’empresa va presentar documentació del programa de treball pel que es procedeix
al procés de valoració.
La valoració de les ofertes presentades és la següent:
A . OFERTA ECONÒMICA – fins a 49 punts
L’oferta econòmica es determina de la següent manera: a l’oferta més econòmica es donarà la
puntuació màxima en punts. La resta de les ofertes es puntuaran en relació proporcional al
percentatge d’increment o desviació sobre la proposició més econòmica, d’acord amb la següent
fórmula:
PL - PO
---------------------------------------- X
PL - POE

49

PL = Pressupost base de licitació
PO = Preu ofert pel licitador
POE = És el preu ofert més baix

• Amb l’aplicació del sistema de ponderació de l’oferta rebuda segons la fórmula indicada
al Plec de Clàusules Administratives la puntuació és la següent:
DIVERSPORT 49 PUNTS
GEDI
18,79 PUNTS

B. ORGANITZACIÓ DEL SERVEI DE RECURSO HUMANS - fins a 51 punts
1.- Criteri supervisió, com a actuació addicional a les obligacions mínimes establertes en els plecs de
condicions, del bon compliment de les tasques realitzades pels recursos humans destinats a complir
amb el servei (de 0 a 25 punts):

Les empreses presenten proposta de supervisió mensual mínima de dues hores.
• Amb l’aplicació dels criteris d’adjudicació del Plec de Clàusules Administratives la
puntuació és la següent:
DIVERSPORT 25 PUNTS
GEDI
25 PUNTS
2.- Formació que s’imparteix al personal que presti el servei la formació ha de ser específica en
l’àmbit de l’educació social. S'ha de dur a terme amb especialistes de la mateixa organització o aliens
(de 0 a 10 punts):

Les empreses presenten una proposta de formació de 20h específica en l’àmbit de l’educació social.
• Amb l’aplicació dels criteris d’adjudicació del Plec de Clàusules Administratives la
puntuació és la següent:
DIVERSPORT 10 PUNTS
GEDI 10 PUNTS
3.- Tècnic de qualitat: disposar d'un tècnic de qualitat, degudament acreditat per aquesta funció
amb la presentació del currículum, que faci el seguiment del servei (de 0 a 6 punts):
• Amb l’aplicació dels criteris d’adjudicació del Plec de Clàusules Administratives la
puntuació és la següent:
DIVERSPORT 0 PUNTS
GEDI 0 PUNTS
Tot i que les dues empreses han esmentat que disposen d’un tècnic de qualitat, el present fet s’havia
d’acreditar mitjançant la presentació del Curriculum Vitae i aquest no se’ns ha facilitat. Com a
conseqüència no es pot valorar aquest criteri.

4 .- Experiència dels tècnics (de 0 a 10 punts):
• Amb l’aplicació dels criteris d’adjudicació del Plec de Clàusules Administratives la
puntuació és la següent:
DIVERSPORT 5 PUNTS
GEDI 0 PUNTS
Diversport presenta una declaració amb els contractes dels tècnics relacionats amb el projecte.
L’empresa Gedi, tot i que han esmentat que els tècnics disposen de més de 5 contractes amb
característiques similars, el present fet s’havia d’acreditar mitjançant la presentació d’un certificat
acreditatiu i aquest no se’ns ha facilitat. Com a conseqüència no es pot valorar aquest criteri.

1 – VALORACIÓ
PUNTUACIÓ MÀXIMA
Diversport S.L.
Gedi, gestió i disseny

100,00

PUNTS

89,00
53,79

PUNTS
PUNTS

TAULA RESUM VALORACIÓ DELS PROJECTES PRESENTATS

DIVERSPORT

CRITERI

PUNTS

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA

A.
B.
C.
D.
E.

GEDI , gestió i
disseny

PROPOSTA PREU SERVEI
PROPOSTA D'HORES DE SUPERVISIÓ
PROPOSTA D'HORES DE FORMACIÓ
TÈCNIC DE QUALITAT
EXPERIÈNCIA DELS TÈCNICS

total 100

49 punts
25 punts
10 punts
6 punts
10 punts

89,00

53,79

49,00
25,00
10,00
0,00
5,00

18,79
25,00
10,00
0,00
0,00

89,00

53,79

Per diversos motius el contracte no s’ha pogut iniciar en la data prevista. Lla previsió d’inici del servei
serà el dia 20 de setembre, per tant el nombre d’hores i l’import de la facturació és:

TEMPORALITZACIÓ

TOTAL
TOTAL
HORES
SETMANES
SETMANA

20 de setembre a 50
31 de desembre

15

TOTAL HORES IMPORT
PERÍODE
HORA

750

18,97 €

IMPORTS

14.227,5
sense iva
15.650,25
iva inclòs

Per tot l’ exposat, i tenint en compte la puntuació obtinguda per l’empresa Diversport S.L. que
aquesta compleix inicialment els requisits del plec de clàusules administratives del contracte de
prestació del servei per al PROJECTE TRANSFORMADOR JOVENTUT ESPORTIVA SOCIETAT ACTIVA
2021, es proposa a la taula de contractació l’aprovació d’aquest informe de valoració sobre els
criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica.

Sant Adrià del Besòs, 2 de setembre de 2021

