Direcció de Promoció de la Salut
Servei de Salut Comunitària

Exp.: CONT-21-276

Informe de valoració dels criteris avaluables de forma automàtica de les ofertes rebudes
per al procediment obert relatiu al contracte que té per objecte la contractació del servei
per les adaptacions del programa escolar de promoció de salut efectiva sexual “Parlem-ne;
no et tallis” de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) als barris prioritzats per
Barcelona Salut als Barris BSaB, així com als barris on es detecti que resulta necessària
l’adaptació, amb mesures de contractació pública sostenible, i proposta de classificació i
adjudicació.
Al present procediment obert han concorregut com a licitadores les següents empreses:

-

DHARMA FACTORY S.L. amb CIF B66092123.
SIDA STUDI amb CIF G58433756.

En data 22 de juny es va realitzar l’obertura del sobre C, proposicions econòmiques i documentació
relativa a la resta de criteris avaluables de forma automàtica, en mesa pública corresponent.
Després d’analitzar la documentació aportada per les dos licitadores, per a l’adjudicació del
contracte de serveis referit, aquest Servei de Salut Comunitària, estableix que la puntuació assolida
per cadascuna de les empreses, d’acord amb la ponderació dels criteris d’adjudicació, és la
següent:

Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica (fins a un màxim de 60 punts sobre
100) i Avaluació de les ofertes
Valoració de l’oferta econòmica, fins a 20 punts.
S’atorgarà la màxima puntuació a la licitadora 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 (el pressupost
màxim de licitació, IVA exclòs) i a la resta de licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant
la següent fórmula:

ó
ó

EMPRESA

é

ò

x Punts màx = Puntuació resultant

PREU (IVA EXCLÒS)

PUNTUACIÓ OBTINGUDA

DHARMA FACTORY S.L.

28.982,97.-€

8,95 punts

SIDA STUDI

28.842,78.-€

20 punts
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Contractació indefinida de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte,
fins a 10 punts.
Per un percentatge igual o inferior a 100% i superior al 75% de personal
amb contractació indefinida

10 punts

Per un percentatge igual o inferior a 75% i superior al 60% de personal
amb contractació indefinida

6 punts

Per un percentatge igual o inferior a 60% i superior al 35% de personal
amb contractació indefinida

3 punts

Per un percentatge igual o inferior a 35% i superior al 10% de personal
amb contractació indefinida

1 punt

EMPRESA
DHARMA FACTORY S.L.
SIDA STUDI

% CONTRACTACIÓ INDEFINIDA
Igual o inferior a 75% i superior al
60%
Igual o inferior a 100% i superior al
75%

PUNTUACIÓ
OBTINGUDA
6 punts
10 punts

Anys d’experiència en intervencions centrades en educació afectiva i sexual a centres
d’educació secundària de les professionals assignades a l’execució del contracte, fins a 20
punts.
L’equip de treball haurà de complir els requisits tècnics i les característiques professionals mínimes
exigides a la clàusula 6 del PPT.
L’objecte i complexitat del contracte requereix un elevat nivell d’experiència. Per aquest motiu, es
valorarà el major grau d’idoneïtat dels recursos a través del compromís presentat mitjançant
declaració relativa a l’experiència professional dels següents perfils que integraran l’equip de
treball. S’atorgarà la següent puntuació:

o

Per la persona amb perfil de Coordinador/a, amb experiència en les tasques descrites al perfil,
fins un màxim de 5 anys d’experiència en treball comunitari i/o coordinació de programes o
intervencions en centres escolars, fins a un màxim de 5 punts , que seran atorgats mitjançant
la fórmula següent:
𝐴𝑛𝑦𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 (𝑚à𝑥. 5)
x 5 = Puntuació resultant
5
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EMPRESA
DHARMA FACTORY S.L.

Anys
experiència
3 anys

SIDA STUDI

o

25 anys

PUNTUACIÓ OBTINGUDA
3 punts
5 punts

Per a cada persona amb perfil de Tallerista amb experiència en les tasques descrites al perfil,
fins un màxim de 5 anys d’experiència en treball de desenvolupament de les intervencions,
fins a un màxim de 10 punts (5 punts màxims per a cada persona que aporti experiència), que
seran atorgats mitjançant la fórmula següent:
𝐴𝑛𝑦𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 (𝑚à𝑥. 5)
x 5 = Puntuació resultant
5

EMPRESA
DHARMA FACTORY S.L.
SIDA STUDI

o

Anys
experiència
5 i 3 anys
17 i 6 anys

PUNTUACIÓ OBTINGUDA
8 punts
10 punts

Per la persona amb perfil de Educadora amb perspectiva de gènere amb experiència en les
tasques descrites al perfil, fins un màxim de 5 anys d’experiència en treballs d’elaboració de
continguts i suport al disseny, fins a un màxim de 3 punts, que seran atorgats mitjançant la
fórmula següent:

𝐴𝑛𝑦𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 (𝑚à𝑥. 5)
x 3 = Puntuació resultant
5

EMPRESA
DHARMA FACTORY S.L.
SIDA STUDI

o

Anys
experiència
5 anys
11 anys

PUNTUACIÓ OBTINGUDA
3 punts
3 punts

Per la persona amb perfil d’Avaluador/a amb experiència en les tasques descrites al perfil, fins
un màxim de 5 anys d’experiència en treballs d’elaboració de propostes d’avaluació i anàlisi de
la informació , fins a un màxim de 2 punts, que seran atorgats mitjançant la fórmula següent:

𝐴𝑛𝑦𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖è𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 (𝑚à𝑥. 5)
x 2 = Puntuació resultant
5
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EMPRESA
DHARMA FACTORY S.L.

Anys
experiència
3 anys

SIDA STUDI

PUNTUACIÓ OBTINGUDA

6 anys

1,2 punts
2 punts

Participació en jornades, congressos i formació continuada relacionats amb l’àmbit de
l’educació afectiva sexual de les professionals assignades a l’execució del contracte, fins a
10 punts.
S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa que acrediti la major participació en jornades,
congressos i formació continuada per la suma dels membres de l’equip assignats a l’execució del
contracte, en els últims 3 anys (del 2018 al 2021).
Es valorarà de la següent forma:
o

Jornades, congressos i cursos de formació amb durada total igual o superior a 70 hores i
inferior a 90 hores: 3 punts

o

Jornades, congressos i cursos de formació amb durada total igual o superior a 90 hores i
inferior a 120 hores: 5 punts

o

Jornades, congressos i cursos de formació amb durada total igual o superior a 120 hores i
inferior a 150 hores: 7 punts

o

Jornades, congressos i cursos de formació amb durada total igual o superior a 150 hores: 10
punts

EMPRESA
DHARMA FACTORY S.L.

Durada
total
en
Jornades, congressos
i cursos de formació
562 hores

SIDA STUDI

360 hores

PUNTUACIÓ OBTINGUDA
10 punts
10 punts

PUNTUACIÓ FINAL DE LA FASE DE VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA DEL PROCEDIMENT OBERT EXP: CONT 2021-276

EMPRESA
DHARMA FACTORY S.L.
SIDA STUDI
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PUNTUACIÓ OBTINGUDA
40,15 punts
60 punts
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PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ I ADJUDICACIÓ
D'acord amb el procediment obert per a l’adjudicació del contracte del servei per les adaptacions
del programa escolar de promoció de salut efectiva sexual “Parlem-ne; no et tallis” de l’Agència de
Salut Pública de Barcelona (ASPB) als barris prioritzats per Barcelona Salut als Barris BSaB, així com
als barris on es detecti que resulta necessària l’adaptació, amb mesures de contractació pública
sostenible, un cop valorades les ofertes de conformitat amb els criteris avaluables de forma
automàtica i dels que depenen d’un judici de valor, en atenció a la puntuació final obtinguda per
les empreses licitadores, aquestes han quedat classificades en el següent ordre:
POSICIÓ

EMPRESES

1

SIDA STUDI

2

DHARMA FACTORY S.L.

Criteris

Criteris de judici de

automàtics

valor

Puntuació Total

60 punts

38,0 punts

98 punts

40,15 punts

10,5 punts

50,65 punts

Per l’exposat, es PROPOSA com adjudicatària del contracte del servei per les adaptacions del
programa escolar de promoció de salut efectiva sexual “Parlem-ne; no et tallis” de l’Agència de
Salut Pública de Barcelona (ASPB) als barris prioritzats per Barcelona Salut als Barris BSaB, així com
als barris on es detecti que resulta necessària l’adaptació, amb mesures de contractació pública
sostenible, a l'empresa SIDA STUDI, per un import màxim de 28.842,78.-€, exempt d’IVA inclòs.

Barcelona, 25 de juny de 2021

Olga Juárez Martínez
Cap del Servei de Salut Comunitària
Agència de Salut Pública de Barcelona
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