ÀREA DE DRETS DE LA CIUTADANIA I
PROMOCIÓ ECONÒMICA
Servei d’Educació

ANUNCI DE LICITACIÓ CORRESPONENT AL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’AUXILIARS DE CONVERSA EN LLENGUA ANGLESA A 13 INSTITUTS
DE SECUNDÀRIA DE LA CIUTAT DE SABADELL.
1.- PODER ADJUDICADOR
a) Administració Contractant: AJUNTAMENT DE SABADELL
b) Número d’Identificació: P0818600I
c) Tipus de poder adjudicador: Administració pública
d) Localitat: Sabadell
e) Adreça d’internet del Perfil del contractant:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.do?reqCode=viewDetail&idCap=28
279948
f) Òrgan de contractació: Tinent d’alcalde de l’Àrea de Drets de la Ciutadania i Promoció Econòmica.
g) Adreça de l’òrgan de contractació: Carrer Blasco de Garay, número 19 Sabadell.

2.- OBTENCIÓ D’INFORMACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)

Servei Gestor que tramita l’expedient: Servei d’Educació.
Persona/es de contacte per obtenció d’informació: Fina Riba
Telèfon: 937453300
Fax:
Adreça de correu electrònic: friba@ajsabadell.cat

3.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Tipus de contracte: Serveis.
Tramitació: ordinària.
Motius d’utilització de la tramitació urgent:
Procediment: Obert simplificat.
Data d’aprovació de la licitació: 12 novembre de 2018
S’aplica subhasta electrònica: NO
El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la Unió Europea: NO.
Contracte reservat: NO.

4.- OBJECTE DEL CONTRACTE
a)

b)
c)
d)

Descripció de l’objecte: L’objecte del contracte és el servei d’auxiliars de conversa en llengua
anglesa a 13 instituts de secundària de la ciutat de Sabadell: Agustí Serra, Arraona, Escola
Industrial, Ferran Casablancas, Joan oliver, Jonqueres, La Serra, Les Termes, Miquel Crusafont,
Pau Vila, Ribot i Serra, Sabadell i Vallés.
Codi CPV: 80000000-4
Codi NUTS: ES511
Lloc d’execució: Sabadell

5 .- DIVISIÓ EN LOTS
a)

Divisió en lots: NO

6.- ADMISSIÓ DE VARIANTS
a)
b)
c)

Admissió de variants: NO
Elements: ---Condicions: ----

7.- ACORDS MARC I SISTEMA DINÀMIC DE CONTRACTACIÓ
a)
b)
c)
d)
e)

Es tracta d’un acord marc o sistema dinàmic de contractació: NO
Durada prevista: ----Justificació durada superior a 4 anys si s’escau: ----Nombre previst i freqüència dels contractes, si es coneix: ----Nombre màxim d’empreses que formaran part de l’acord marc: -----

8.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I PRESSUPOST DE LICITACIÓ
a)
b)

Valor estimat del contracte (sense IVA): 58.566,18 €
Import de licitació (IVA inclòs): 35.432,54 €

9.- DURADA DEL CONTRACTE
a)
b)
c)
d)

Durada: 22 setmanes a comptar de l’endemà de la formalització del contracte i es durà a terme
durant l’any 2019.
En cas de contractes periòdics indicació del calendari estimat: ----Inici previst:______
Admissió de la/es pròrroga/gues i detall: Si. Possibilitat de prorrogar durant l’any 2020 per termini
de 22 setmanes.

10.- GARANTIES EXIGIDES
a)
b)
c)

Garantia provisional: No.
Garantia definitiva: si
Justificació exigència en cas de contractes reservats: No.

11.- REQUISITS DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA, FINANCERA I TÈCNICA
a)

Solvència econòmica: si

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

a)

b)

Criteri de selecció
Declaracio sobre el volumen anual de negocis
del licitador referit a l’any del major volum de
negoci dels tres últims conclosos.
Volum anual de negocis import superior a:
70.000,00 euros

Declaració del Patrimoni net
Import valor mínim:
Import:__________

Ratio mínim entre actius i passius a
l'exercici de l'últim exercici econòmic per
al qual estigui vençuda l'obligació
d'aprovació, d'import:
Import:_______

Mitjà acreditació
S’acreditarà mitjançant els comptes anuals
aprovats i dipositats en el Registre Mercantil,
si l’empresari hi estigués inscrit; en cas
contrari, pels dipositats en el registre oficial en
què hagi d’estar inscrit.
Els empresaris individuals no inscrits en el
Registre Mercantil acreditaran el volum anual
de negocis mitjançant els llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre
Mercantil.

c)

d)

b)

-

Assegurança de responsabilitat civil per riscos Justificant existència assegurança.
professionals per import: 150.000,00 €
Mitjà addicional. Sempre que no es tracti de Declaració responsable.
societats que no puguin presentar compte de
pèrdues i guanys abreviats, declaració
conforme el període mitjà de pagament a
proveidors de l’empresari no superi el límit
estblerts en l’ordre del Ministeri d’Hisenda i
funció pública que tingui en compte la
normativa sobre morositat

Solvència financera i tècnica:

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL

a)

Criteri de selecció
Relació dels principals serveis o treballs
realitzats en els últims tres anys corresponents a
igual o similar naturalesa de l’objecte del
contracte. L’import anual acumulat en l’any de
major execució será igual o superior al 70% de
l’anualitat mitjana del contracte.

Mitjà acreditació
S’acreditarà mitjançant una relació dels
treballs. Es podrà requerir la presentació de
certificats expedits per l’òrgan competent si
es tracta d’una entitat pública, o un certificat o
declaració si el destinatari és un subjecte
privat. Aquests certificats seran comunicats
directament a l’òrgan de contractació per
l’autoritat compenent.
Per determinar la correspondència entre els
treballs acreditats i els que constitueixen
l’objecte del contracte s’atendrà al CPV.

b)

c)

d)

e)

Relació del personal tècnic o de les unitats
tècniques, estiguin o no integrats en l’empresa,
dels que es disposi per l’execució del contracte,
especialment els encarregats del control de
qualitat.
Descripció de les instal·lacions tècniques, de les
mesures utilitzades per l’empresari per garantir
la qualitat i dels mitjans d’estudi i investigació de
l’empresa.
Control efectuat per l’òrgan de contractació, o
per un organisme oficial o homologat competent,
sobre la capacitat tècnica de l’empresari i sobre
els mitjans d’estudi i investigació i les mesures
de control de qualitat
Titulacions acadèmiques i profesionals de
l’empresari i del personal directiu de l’empresa i,
en particular, el personal responsable de
l’execució del contracte
Indicació
de
les
mesures
de
gestió
mediambiental que l’empresari pugui aplicar en
l’execució del contracte.

Declaració responsable acompanyada de la
documentació acreditativa

Declaració responsable acompanyada de la
documentació acreditativa

Certificat de l’organisme

Fotocòpia de les titulacions acadèmiques i
profesionals

g)

Declaració
responsable
amb
menció
expressa de les normes tècniques o
especificacions tècniques aplicables a
l’execució i a la verificació objectiva de la
correcta aplicació d’aquestes mesures.
Declaració sobre la plantilla mitjana anual de Declaració responsable i documentació
l’empresa i del nombre de directius durant els acreditativa, si es requereix.
últims tres anys

h)

Indicació de la maquinària, material i equip Declaració responsable acompanyada de la
tècnic del que es disposa per a l’execució dels documentació justificativa
treballs.

f)

c.
d.

Classificació: No hi ha requisits.
Disposició legal, reglamentària o administrativa per reserva de la prestació del servei a una
professió determinada: No hi ha requisits.

12.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES/ criteris d’adjudicació

Criteris d’adjudicació
Criteris avaluables mitjançant fórmula
Fórmula
(SOBRE 3)
1. Millora econòmica del pressupost de licitació
P=49x(OM/OF)
P puntuació obtinguda
OM oferta més baixa
OF oferta licitador
2. Proposta de millor retribució salarial dels P=10x(RF/RM)
P puntuació obtinguda
treballador que executin el contracte.
Prenent com a referència les retribucions RF oferta licitador
salarials establertes en el Conveni Col·lectiu de RM oferta més alta
treball per al sector de l’ensenyament privat de
Catalunya de l’any 2007, es consideren les La
màxima
puntuació
retribucions salarials superiors.
s’atorgarà a la retribució
salarial més alta en relació al
sou que s’ha tingut en
compte per determinar el
preu del contracte (13.839,00
euros
bruts
anuals).
S’estableix en l’1% el mínim
de millora salarial a partir de
la qual serà puntuable.
3. Pla de formació per a treballadors/es, específic 1 a 5 hore de formació = 4
i referent a l’objecte del contracte
punts
6 a 10 hores de formació = 8
punts
11 a 15 hores de formació =
12 punts
16 o més hores de formació
= 16 punts
Criteris avaluables mitjançant judici de valor (SOBRE 2)
1. Sistema de coordinació amb els centres educatius i l’Ajuntament.
a)
b)

2.
3.

Ponderació
Fins a 49 punts

Fins a 10 punts

Fins a 16 punts.

Ponderació
Fins a 5 punts

Descripció del protocol de coordinació amb els responsables
referents de cada centre (fins a 3 punts)
Descripció del protocol de seguiment de desenvolupament del
projecte amb els/les tècnics/ques de l’Ajuntament (fins a 2 punts)

Pla de substitucions per cobrir incidències de baixes i absències

Fins a 3 punts

Propostes per potenciar en l’alumnat les capacitats de comprendre, expressar- Fins a 9 punts
se i dialogar en llengua anglesa, de forma motivadora i diversa per arribar a tot
l’alumnat.
a) Propostes educatives de comprensió i interpretació de planificació i
producció de continguts orals i d’estratègies comunicatives (fins a 5
punts)
b) Tècniques de dinamització de grup aplicables al desenvolupament de
la competència lingüística oral (fins a 4 punts)
4. Proposta d’avaluació de les accions desenvolupades
Fins a 5 punts
a) Indicadors qualitatius (fins a 3 punts)
b) Indicadors quantitatius (fins a 2 punts)
5. Concreció de propostes d’altres tasques de reforç, relacionades amb Fins a 3 punts
l’aprenentatge de la llengua anglesa per complementar l’acció a l’aula
Concreció de la documentació que cal aportar per acreditar els criteris d’adjudicació:

Criteris avaluables mitjançant fórmula (SOBRE 3):
Oferta econòmica. (annex 4)
Proposta de millor retribució salarial dels treballadors.
Pla de formació dels treballadors.
Compromís d’adscriure mitjans materials i personals (annex 5)
Criteris avaluables mitjançant judici de valor (SOBRE 2):
Projecte que reculli els elements tècnics per a desenvolupar l’activitat i que contempli tots els elements
que són objecte de valoració.

Condicions particulars per l’execució del contracte: No incorre durant l’execució del contracte en
conductes delictives. Combatre l’atur dels aturats de llarga durada, dones i joves.

13.- PRESENTACIÓ D’OFERTES
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Termini de presentació d’ofertes: 15 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci
de licitació al perfil del contractant.
Lloc de presentació presencial: REGISTRE: SABADELL ATENCIÓ CIUTADANA. CENTRAL
DESPATX LLUCH. Carrer de la Indústria, 10, 08202, Sabadell
S’admet presentació electrònica: NO
S’utilitzen comandes electròniques: NO
S’accepta facturació electrònica: SI
S’utilitza pagament electrònic: SI

14.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Òrgan competent en els procediments de recurs: Reposició davant el mateix òrgan de contractació
o contenciós administratiu davant els jutjats d’aquest ordre. Contra els actes de la mesa de
contractació, recurs d’alçada davant l’òrgan de contractació.
Termini de presentació del recurs: Un mes en el recurs de reposició i el d’alçada; dos mesos el
contenciós administratiu.
Servei on es pot obtenir informació sobre el recurs: Educació.
Telèfon: 937453300.
Fax: ----Adreça de correu electrònic: educacio@ajsabadell.cat

15.- PUBLICITAT
a)

Perfil contractant.

16.- ALTRES INFORMACIONS

Sabadell, 21 de desembre de 2018
Joan Berlanga Sarraseca
- DNI 34746466K (SIG)
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