Expedient C 08/2019

Consell Comarcal del Baix Camp

Identificació de l’expedient
Informe relatiu a la proposta d’adjudicació de l’expedient número C 08/2019, referent a la contractació del
servei d’assessorament jurídic al Servei d’Informació i Atenció a les Dones de la comarca del Baix Camp (SIAD
BAIX CAMP).

Fets
1. En data 5 de novembre la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Camp va acordar l’aprovació de
l’inici de l’expedient de contractació del servei d’assessorament jurídic al servei d’informació i atenció a les
dones de la comarca del Baix Camp.
2. La tramitació del procediment d’adjudicació es va dur a terme de forma ordinària, de conformitat amb els
articles 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, (en endavant LCSP).
D’acord amb l’article 131 de la LCSP el procediment d’adjudicació del contracte va ser obert, utilitzant
criteris subjectes a judici de valor i criteris avaluables de forma automàtica (millor oferta econòmica).
3. En data 15 de novembre de 2019 es va publicar al perfil del contractant del Consell Comarcal del Baix
Camp, l’anunci de licitació on s’informava de les característiques de la licitació i es fixava com a data límit per
a la presentació d’ofertes el dia 02 de desembre de 2019 a les 23:59 hores i data d’obertura de pliques el dia
9 de desembre de 2019 a les 11:30 hores a la seu del Consell Comarcal del Baix Camp. Aquesta data es va
haver de modificar i finalment la data d’obertura de pliques va ser el dia 12 de desembre de 2019 a les 11:40
hores.

4. Les empreses que van presentar les seves ofertes dins de termini van ser les següents:
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5. En data 5 de desembre a les 08.05 hores, es va procedir a l’obertura del sobre corresponent a la proposta
avaluable amb criteris subjectius, de les empreses que havien introduït la paraula clau en termini.

Els criteris per a valorar les ofertes, d’acord amb les especificacions establertes en el PCAP van ser els
següents:
a. “CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR”
Presentació d’un projecte d’assistència, amb una extensió màxima de 10 folis DIN- A 4 a una sola cara (Arial
12), que comprengui una memòria amb els sis apartats detallats (de 0 a 6 punts).
Es valorarà fins a un màxim d’1 punt cadascun dels següents apartats desenvolupats a la memòria:
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1. Coneixement de la realitat actual de la població de les dones de la comarca.
2. Situacions conflictives que poden afectar la independència i integritat de les dones.
3. Objectius de la intervenció lletrada en l’atenció a la dona, d’acord amb les lleis vigents.
4. Durada estimada i plantejament de l’estructura de la intervenció lletrada.
5. Funcions i objectius del SIAD.
6. Règim d’incompatibilitats derivats de la intervenció i l’assessorament

La valoració de les ofertes presentades per les empreses admeses, tenint en compte els criteris establerts i
ordenada de forma decreixent, d’acord amb el que estableix l’article 150 de la LCSP, va ser la següent:

MONTSE LLADÓ ARMENGOL ( 5,75 PUNTS)
1. Criteris subjectes a judici de valor (màx. 6 punts)

Coneixement de la realitat actual de la població de dones de
la comarca
Situacions conflictives que poden afectar la independència i
integritat de les dones
Objectius de la intervenció lletrada en l’atenció a la dona,
d’acord amb les lleis vigents.
Durada estimada i plantejament de l’estructura de la
intervenció lletrada.
Funcions i objectius del SIAD.
Règim d’incompatibilitats derivats de la intervenció i
l’assessorament.

Puntuació
màxima

Puntuació
(màx. 6 punts)

1 punt

1 punt

1 punt

1 punt

1 punt

1 punt

1 punt

0,75 punts

1 punt

1 punt

1 punt

1 punt

TOTAL:

5,75 punts

Mº PILAR ESTEBAN RODRÍGUEZ ( 5,75 PUNTS )

1. Criteris subjectes a judici de valor (màx. 6 punts)

Coneixement de la realitat actual de la població de dones de
la comarca

Puntuació
màxima

Puntuació
(màx. 6 punts)

1 punt

0,75 punts
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Situacions conflictives que poden afectar la independència i
integritat de les dones
Objectius de la intervenció lletrada en l’atenció a la dona,
d’acord amb les lleis vigents.
Durada estimada i plantejament de l’estructura de la
intervenció lletrada.
Funcions i objectius del SIAD.
Règim d’incompatibilitats derivats de la intervenció i
l’assessorament.

1 punt

1 punt

1 punt

1 punt

1 punt

1 punt

1 punt

1 punt

1 punt

1 punt

TOTAL:

5,75 punts

JORDI PRAT ALTARRIBA (3,50 PUNTS)
1. Criteris subjectes a judici de valor (màx. 6 punts)

Coneixement de la realitat actual de la població de dones de
la comarca
Situacions conflictives que poden afectar la independència i
integritat de les dones
Objectius de la intervenció lletrada en l’atenció a la dona,
d’acord amb les lleis vigents.
Durada estimada i plantejament de l’estructura de la
intervenció lletrada.
Funcions i objectius del SIAD.
Règim d’incompatibilitats derivats de la intervenció i
l’assessorament.

Puntuació
màxima

Puntuació
(màx. 6 punts)

1 punt

0,50 punts

1 punt

0,75punts

1 punt

0,25 punts

1 punt

0,50 punts

1 punt

0,50 punts

1 punt

1,00 punts

TOTAL:

3,50 punts

6. En data 12 de desembre a les 11.40 hores, es va procedir a l’obertura del sobre corresponent a la
proposta avaluable amb criteris objectius, de les empreses que havien introduït la paraula clau en termini.
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Els criteris per a valorar les ofertes, d’acord amb les especificacions establertes en el PCAP van ser els
següents:
b. “CRITERIS DE PUNTUACIÓ AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT”
Millor oferta econòmica respecte el preu màxim per assessorament de 140 €, IVA inclòs (de 0 a 10 punts).
Per obtenir la puntuació, es procedirà a avaluar l’oferta presentada de manera que a l’oferta més econòmica,
quan no sigui anormalment baixa, se li assignarà la màxima puntuació (10 punts) i les demès ofertes seran
puntuades proporcionalment en base a l’oferta més econòmica. Si un o més licitadors/es excedeixen en
alguna oferta econòmica el preu màxim que s’estableix al pressupost de licitació, l’oferta econòmica del
servei no serà puntuada.

𝑃𝑣 =𝑃 × 𝑂𝑚/𝑂𝑣

Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar
P = Punts criteri econòmic (10 punts)
Om = Oferta Millor
Ov = Oferta a Valorar

La valoració de les ofertes presentades per les empreses admeses, tenint en compte els criteris establerts i
ordenada de forma decreixent, d’acord amb el que estableix l’article 150 de la LCSP, va ser la següent:
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JORDI PRAT ALTARRIBA

Descripció

*Preu màxim
IVA inclòs.

*Preu ofert

Puntuació
(màx. 10 punts)

Assessorament

140 €

99,70 €

10 punts

TOTAL:

10 punts

MONTSE LLADÓ ARMENGOL

Descripció

*Preu màxim
IVA inclòs.

*Preu ofert

Puntuació
(màx. 10 punts)

Assessorament

140 €

118,58 €

8,41 punts.

TOTAL:

8,41 punts.

Mº PILAR ESTEBAN RODRÍGUEZ
Descripció

*Preu màxim
IVA inclòs.

*Preu ofert

Puntuació
(màx. 10 punts)

Assessorament

140 €

121 €

8,24 punts.

TOTAL:

8,24 punts.

7. Que la suma de les puntuacions obtingudes és la següent:

EMPRESA
MONTSE LLADO ARMENGOL
M. PILAR ESTEBAN RODRIGUEZ
JORDI PRAT ALTARRIBA

PUNTUACIÓ MEMÒRIA
5,75
5,75
3,50

PUNTUACIÓ ECONÒMICA
8,41
8,24
10,00

PUNTUACIÓ
TOTAL
14,16
13,99
13,50
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Conclusió i proposta

Un cop analitzades les ofertes admeses, d’acord amb el criteri de valoració establert en el plec de clàusules
administratives particulars que regeix aquesta contractació, s’informa el següent:
PRIMER.- Que l’oferta presentada per la Sra. MONTSE LLADÓ ARMENGOL ha obtingut la major puntuació
(14,16 punts).
SEGON.- Es proposa a l’òrgan de contractació a la Sra. MONTSE LLADÓ ARMENGOL amb NIF 39694290-Q,
domiciliada al Carrer Passatge de Cobos número 2, Tarragona; per a l’adjudicació del contracte del servei
d’assessorament jurídic al servei d’informació i atenció a les dones de la comarca del Baix Camp (SIAD).

I perquè així consti i tingui els efectes oportuns es lliura aquest informe.
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