CONTR/2019/343
DOCUMENTACIÓ PREPARATÒRIA DE LA LICITACIÓ
INFORME DE NECESSITAT I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA
(Acord marc per a l’homologació de proveïdors per a la prestació de serveis de formació per dotar a
treballadors d’FGC de les competències claus per a desenvolupar tasques de formació)

1.- Naturalesa i extensió de les necessitats
1.1 Naturalesa de les necessitats
Contractació de serveis de formació per dotar treballadors d’FGC de les competències claus per a
desenvolupar tasques de formació.
FGC “homologarà” un màxim de 3 empreses.

1.2. Extensió de les necessitats
a) Valor estimat i pressupost de licitació
Valor estimat
El valor estimat de la licitació ascendeix a dos-cents tres mil cinc-cents euros (203.500,00 €), abans
d’IVA.
Aquest import es desglossa en:
92.500,00 €, abans d’IVA, com a valor estimat per la durada inicial de l’acord marc (12 mesos).
92.500,00 €, abans d’IVA, per al cas que sigui acordada la pròrroga del contracte (12 mesos)
18.500,00 €, abans d’IVA, per a possibles modificacions de l’acord marc, en el cas de ser necessari
prestar serveis que no s’han pogut contemplar inicialment
En el cas de que, finalitzada la vigència inicial, no s’hagi consumit la totalitat del valor estimat previst,
la diferència (el romanent) es podrà addicionar a l’import de la pròrroga.

Es fixen, com a preus unitaris màxims de sortida (abans d’IVA), els que es detallen a continuació:
Jornada (8 hores):
en Instal·lacions d’FGC o de l’adjudicatari:
en altres localitzacions:

2500 €/grup
3500 €/grup

Curs (24 hores)
en Instal·lacions d’FGC o de l’adjudicatari:
en altres localitzacions:

6.000 €/grup
7.000 €/grup

Accions a mida:

300 €/hora
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b) Termini d’execució del contracte
Atenent a la naturalesa i característiques del servei que es pretén contractar s’estableix un termini
d’execució de 12 mesos. Arribada la data de finalització el contracte es podrà prorrogar per un any
més.

2.- Idoneïtat de l’objecte i contingut per satisfer-lo
La formació és la necessària per dotar el personal d’FGC de les habilitats de formadors
necessàries per realitzar les seves funcions.

3.- Incorporació de condicions socials, mediambientals i d’innovació
S’incorporen com a criteris d’adjudicació.

4.- Justificació de l’elecció del procediment
Aquest contracte es licitarà mitjançant un procediment d’HOMOLOGACIÓ – Acord Marc.

5.- Criteris de solvència
En el marc del que disposa la LCSP i per tal d’assegurar els nivells de concurrència indicats en
l’apartat anterior, els criteris de solvència que seran d’aplicació en aquest procediment són els
següents:
Criteris de solvència tècnica/professional
Els licitadors hauran d’acreditar complir amb els requisits de solvència tècnica/professional que es
detalla a continuació:
a) La solvència tècnica serà acreditada a través de la relació dels serveis realitzats en els
darrers 3 anys (d’igual o similar naturalesa de l’objecte del contracte), quin import anual
acumulat l’any de major execució sigui igual o superior al 70% de l’anualitat mitja del
contracte.
L’acreditació d’aquest criteri es farà a través de l’aportació dels certificats de correcte execució o, a
manca d’aquests, per aquella documentació que, a criteri d’FGC, acrediti aquest compliment
(contractes, etc.)

b) Adscriure a l’execució del contracte un equip de professionals, integrat, com a mínim per:
a. Dos o més persones llicenciades/ graduades o amb un màster en Psicologia o
titulació equivalent actual o homologada a l’estat espanyol. L’acreditació d’aquest
criteri es farà a través de l’aportació del títol oficial.
b. Dos o més persones amb formació oficial de coach (ECC, ICF, etc) L’acreditació
d’aquest criteri es farà a través de l’aportació del certificat oficial.
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c. Tots els integrands hauran d’acreditar una experiència demostrable mínima de 3 anys
en formació en les matèries de la present licitació
Un d’ells, al menys, haurà de tenir experiència en formacions en empreses amb més de 500
treballadors, així com dedicades al transport (essent aquestes relacionades amb l’objecte del
contracte.
L’acreditació d’aquest criteri es farà a través de l’aportació dels certificats de correcte execució o, a
manca d’aquests, per aquella documentació que, a criteri d’FGC, acrediti aquest compliment
(contractes, etc.)

Criteris de solvència econòmica/financera
Els licitadors hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera per a l‘execució del contracte, que
s’entendrà com l’adequada situació econòmica i financera de l’empresa amb la finalitat de garantir la
correcta execució del contracte.
La Mesa comprovarà la solvència del licitador en base als següents paràmetres:
- El patrimoni net que reflexa els comptes anyals ha de ser superior a 2/3 parts del capital
social.
-

El volum de facturació anual de l’empresa pel mateix objecte del contracte, no podrà ser
inferior en el millor dels tres últims exercicis, a una vegada i mitja el valor anual estimat del
present contracte.

-

Els saldos dels proveïdors han d’acomplir amb allò determinat en la Llei de morositat respecte
al període de pagament

La solvència econòmica i financera de l’empresari es podrà acreditar pels mitjans assenyalats
següents:
- Declaracions d’entitats financeres o, si s’escau, justificant de l’existència d’una assegurança
d’indemnització per riscos professionals.
-

Comptes anuals presentats al Registre Mercantil o Registre Oficial que correspongui. Els
empresaris no obligats a presentar els comptes en els registres oficials podran aportar, com a
mitjà alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat degudament legalitzats.

-

Declaració sobre el volum global de negoci, en l’àmbit concret del contracte, referit com a
màxim als tres darrers exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les
activitats de l’empresari, en la mesura en que disposi de les referències de l’esmentat volum
de negoci.

6.- Criteris d’adjudicació

Criteris avaluables de forma automàtica: 100 %
Criteris sotmesos a l’aplicació de judici de valor: 0%
El desglossament dels criteris és el que es detalla a continuació:
1. Criteris avaluables de forma automàtica – Preu: fins a 50 punts
3

CONTR/2019/343
a) Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte el preu de la
jornada (8h) en instal·lacions d’FGC o de l’adjudicatari (2.500 €/grup): fins a 20
punts.
Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte el preu de la jornada (8h) en
instal·lacions d’FGC o de l’adjudicatari.
El licitador que iguali l’import de la jornada (8h) en instal·lacions d’FGC o de l’adjudicatari, obtindrà
zero punts.
L’oferta més baixa, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, això és 20 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la
següent fórmula:

Millor oferta (més econòmica)
__________________________ x 20 = Puntuació oferta
Oferta
El licitador que superi en la seva oferta el l’import de la jornada (8h) en instal·lacions d’FGC o de
l’adjudicatari, serà exclòs.

b) Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte el preu de la
jornada (8h) en altres localitzacions (3.500 €/grup): fins a 5 punts
Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte el preu de servei Jornada (8h) en
altres localitzacions.
El licitador que iguali l’import de servei Jornada (8h) en altres localitzacions, obtindrà zero punts.
L’oferta més baixa, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, això és 5 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la
següent fórmula:

Millor oferta (més econòmica)
__________________________ x 5 = Puntuació oferta
Oferta
El licitador que superi en la seva oferta l’import de servei Jornada (8h) en altres localitzacions serà
exclòs.

c) Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte el preu de servei Curs
(24h) en instal·lacions d’FGC o de l’adjudicatari (6.000 €/grup): fins a 13 punts
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Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte el preu de servei Crus (24h) en
instal·lacions d’FGC o de l’adjudicatari.
El licitador que iguali l’import servei Crus (24h) en instal·lacions d’FGC o de l’adjudicatari , obtindrà
zero punts.
L’oferta més baixa, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, això és 13 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la
següent fórmula:

Millor oferta (més econòmica)
__________________________ x 13 = Puntuació oferta
Oferta
El licitador que superi en la seva oferta l’import del servei Curs (24h) en instal·lacions d’FGC o de
l’adjudicatari, serà exclòs.

d) Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte el preu de servei Crus
(24h) en altres localitzacions (7.000€/grup): fins a 5 punts
Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte el preu de servei Crus (24h) en altres
localitzacions.
El licitador que iguali l’import del servei Curs (24h) en altres localitzacions, obtindrà zero punts.
L’oferta més baixa, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, això és 5 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la
següent fórmula:
Millor oferta (més econòmica)
__________________________ x 5 = Puntuació oferta
Oferta
El licitador que superi en la seva oferta el l’import del servei Crus (24h) en altres localitzacions, serà
exclòs.

e) Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte el servei d’accions a
mida (300 €/hora): fins a 7 punts
Els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa respecte l’import d’accions a mida.
El licitador que iguali l’import del preu/hora del servei accions a mida, obtindrà zero punts.
L’oferta més baixa, la més econòmica, obtindrà la màxima puntuació, això és 7 punts.
A la resta de propostes, se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la
següent fórmula:
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Millor oferta (més econòmica)
__________________________ x 7 = Puntuació oferta
Oferta
El licitador que superi en la seva oferta el l’import del preu/hora del servei accions a mida, serà
exclòs.

2. Criteris tècnics objectius: fins a 50 punts
-

Es valorarà amb un màxim de 20 punts l’empresa que aporti formadors amb una
experiència en formació de l’objecte de la present licitació amb una experiència
superior a la demanada com a solvència tècnica (superior a 3 anys)

El licitador que demostri una major experiència obtindrà la major puntuació, això és. 20 punts. A la
resta de propostes se les puntuarà d’acord amb la puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent
fórmula:
Oferta
__________________________ x 20 = Puntuació oferta
Major experiència (en anys)
(Nota: es puntuaran aquelles experiències addicionals referides a formacions en empreses amb més
de 500 treballadors, així com aquelles dedicades al transport (essent aquestes relacionades amb
l’objecte del contracte)
-

Criteris socialment responsables; perspectiva de gènere: Es valorarà amb un
màxim de 9 punts a l’empresa que presenti un major nombre de dones adscrites a
l’execució del contracte

El licitador que presenti un major nombre de dones adscrites a l’execució del contracte obtindrà la
màxima puntuació, això és, 9 punts. A la resta de propostes se les puntuarà d’acord amb la puntuació
obtinguda de l’aplicació de la següent fórmula:
Oferta
__________________________ x 9 = Puntuació oferta
Major nombre de dones adscrites
a l’execució del contracte

-

Compromís d’elaboració d’un pla d’igualtat específic per l’execució de l’acord marc: 1
punt

S’assignarà un punt a l’empresa que aporti el compromís indicat.
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-

Oferta basada en la incorporació en les condicions del contracte, d’avantatges
retributius superiors als establerts al conveni col·lectiu del sector (d’aplicació a les
persones adscrites a l’execució del contracte): fins a 10 punts

Es donarà la màxima puntuació, 10 punts, a la proposta que incorpori un major nombre d’avantatges
retributius a les persones adscrites a l’execució del contracte.
A la resta de propostes, se les valorarà segons l’aplicació de la següent fórmula:
Oferta
Puntuació oferta=

-----------------------------------------------

X 10

Oferta amb major nombre d’avantatges
retributius

-

Oferta basada en la incorporació de mesures de conciliació de la vida personal i laboral
del personal adscrit a l’execució del contracte: fins a 2 punts

Al licitador que oferti una millora basada en l’horari del personal adscrit a l’execució del contracte, se li
assignarà una puntuació de 1 punts
Al licitador que oferti una millora basada en la incorporació del teletreball en les condicions del
personal adscrit a l’execució del contracte, se li assignarà una puntuació de 1 punts.

-

Oferta basada en l’estabilitat de les condicions laborals del personal adscrit a
l’execució del contracte: fins a 8 punts

Es donarà la màxima puntuació, 8 punts, a la proposta que incorpori un major nombre de persones
adscrites a l’execució, amb contracte laboral indefinit.
A la resta de propostes, se les valorarà segons l’aplicació de la següent fórmula:
Oferta
Puntuació oferta=

-----------------------------------------------

X8

Oferta amb major nombre de persones
amb contracte laboral indefinit

7.- Justificació insuficiència de mitjans
FGC no té prou personal amb la formació necessària per fer la formació a tots els treballadors que la
necessiten.
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8.- Decisió de no dividir en lots
Aquesta licitació es composa d’un sol lot, essent les prestacions a contractar un tot que ha de ser
tractat de forma conjunta i global. La divisió en lots podria comportar el tractament dels diferents
elements que composen l’objecte de forma diferenciada i no integrada, afectant a l’objectiu i finalitat
del projecte, així com a la visió integradora i global que precisen els treballs descrits.

9.- Aspectes pressupostaris
9.1. Àrea Pressupostària: 780 – Desenvolupament Humà
9.2. Concepte pressupostari: Explotació
9.3. Partida pressupostària
- Natura comptable/ Ordre: 6491001
- Dotació: 203.500,00 €

Signat:

Margarita Miralles Brugués

Juliana Vilert Barnet

Responsable de l’Àrea Tècnica

Directora de l’Àrea Tècnica
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