ANUNCI
De Consell Comarcal del Bages pel qual es fa pública la licitació d'un contracte de
serveis (exp. CS 19/19)
-1 Entitat adjudicadora
a)
b)
c)
d)
e)

Organisme: Consell Comarcal del Bages.
Número d’identificació: 8100750006.
Dependència que tramita l'expedient: Consell Comarcal del Bages
Tipus de poder adjudicador Administració Pública – Poder Adjudicador
Número d'expedient: CS 19/19

-2 Obtenció de la documentació i informació
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Entitat: Consell Comarcal del Bages.
Domicili: C/ Muralla Sant Domènech, 24
Localitat i codi postal: Manresa CP: 08241.
Codi NUTS: ES511
Telèfon: 936930391
Adreça electrònica: secretaria@ccbages.cat.
Adreça d'Internet del perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?keyword=Consell+C
omarcal+del+Bages&reqCode=viewDetail&idCap=1087803
h) Data límit d'obtenció de documents i informació: 26.02.2019 (fins les 13:00)
Horari d’atenció: 9:00-14:00
-3 Objecte del contracte
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

Descripció de l'objecte: La impartició de dos mòduls de MF0969_1: Tècniques
administratives bàsiques d’oficina, de 150 hores, del Certificat de Professionalitat de nivell
1 de l’Àrea de Gestió de la informació i comunicació, amb el codi ADGG0408 Operacions
auxiliars de serveis administratius i generals, per un total de 17 persones
Admissió de pròrroga: No.
Divisió en lots: No
Lloc d'execució: Comarca del Bages
Termini d'execució: Inici de la formació: a partir del 4 de març de 2019 - Final formació:
abans del 15 de juny de 2019.
Establiment d'un acord marc (en el seu cas): No.
Codi CPV: 79632000- serveis de formació de personal.
-4 Tramitació i procediment

a) Tipus d’expedient: serveis
b) Tramitació: ordinari simplificat
c) Procediment: obert simplificat
e) S’aplica un acord marc: No.
f) S’aplica una subhasta electrònica: No.
-5 Pressupost de licitació
a)

Valor estimat del contracte: 18.972,00 €
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-6 Admissió de variants: No
-7 Garanties
Provisional: no
Definitiva: si
-8 Requisits específics del contractista
a)
b)

Classificació: no
Solvència: sí clàusula 12

-9 Criteris d’adjudicació:
Criteris

Puntuació
Màxima

Qualitat tècnica en la prestació del servei:
A) Experiència professional del personal docent
(màxim 3 punts):
-

5 punts
Acreditar una experiència dels/les docents en
formacions de temàtica similar a la especificada
en el present plec, de més de 30 hores cadascuna,
fins a 3 punts (entre 1 i 2 formacions 1 punt, entre
2 i 4 es valorarà amb 2 punts, i, més de 4 es
valorarà amb 3 punts).

Documentació per a la valoració i
posterior verificació
Criteri automàtic

Certificació emesa mitjançant la
Fitxa d’Experts o bé mitjançant
certificats d’empresa juntament amb
l’Informe de Vida Laboral, així com
a còpia de les titulacions.

B) Titulacions del personal docent (màxim 2
punts):
-

Es valorarà amb 1 punt, cada titulat/ada
universitari/ària que formi part de l’equip de
treball, en alguna de les següents especialitats:
- Pedagogia
- Psicologia
- Administració i gestió d’empreses
Es valoraran llicenciatures i graus equivalents.
Criteris de qualitat en la prestació

9 punts

Criteri automàtic

A) Disponibilitat de l’aula (màxim 3 punts):
-

-

Es puntuarà la disponibilitat de l’aula un cop
finalitzades les sessions formatives i fins a les
15h, durant el període de contractació del servei i
amb l’objectiu de realitzar, per part de la
coordinadora del Consell, el seguiment,
tutorització i acompanyament de les persones
participants al Programa Treball i Formació.
Puntuació: disponibilitat de dos dies al mes 1
punt; disponibilitat de quatre dies al mes 2 punts;
disponibilitat de més de quatre dies al mes 3
punts.

Informe emès i signat per la
persona responsable de l’empresa
adjudicatària.
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B) Equipament (màxim 4 punts):
-

1) Es valorarà amb 2 punts, que cada un dels
alumnes disposi d’un ordinador de forma
individualitzada.
2) Es valorarà amb 2 punts que tots els ordinadors
disponibles tinguin instal·lat l’Office 2016.

C) Millores vinculades a la prestació dels servei
(màxim 2 punts):
Prestació d’un servei de coaching laboral grupal
de reforç, addicional a les hores de formació. Per
cada 2 hores 0,5 punts, amb un màxim de 2 punts.
PUNTUACIÓ TOTAL

14

-10 Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26.02.2019
b) Documentació que cal presentar: Clàusula 16
c) Presentació Electrònica:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?keyword=Consell+C
omarcal+del+Bages&reqCode=viewDetail&idCap=1087803
-11 Obertura de proposicions
a) Entitat: Consell Comarcal del Bages.
b) Lloc: Seu del Consell Comarcal del Bages
c) Data: 28.02.2019
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: L'acte d’obertura de les proposicions és
públic.
-12 Recurs
a) Òrgan competent en procediments de recurs: el President
b) Adreça: Muralla Sant Domènec, 11 -Manresa
c) Termini per presentar recurs: 1 mes
El president,
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