Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General d’Execució Penal
a la Comunitat i de Justícia Juvenil
INFORME COMPLEMENTARI DE LA CELEBRACIÓ D’UN CONTRACTE DE
SERVEIS PER A LA IMPLEMENTACIÓ I SEGUIMENT DE PROGRAMES
FORMATIUS DE SEGURETAT VIAL I PROGRAMES FORMATIUS DE
RESPONSABILITAT COMUNITARIA.
Contracte : Contracte administratiu

Unitat promotora : Àrea de Mesures
Penals Alternatives.

Tipus: Contracte de serveis
Expedient:

Procediment: Negociat d’imperiosa
urgència

GEEC

Títol: AN/MPA Servei de suport programes d’execució MPA

Valor estimat del
contracte (sense IVA):

Pressupost licitació:

Termini d’execució :

14.149.071,68 € €
Import
licitació
per lots
Lot 1
Lot 2
Lot 3

Import base

IVA (21%)

1.745.260,73 €
2.873.304,12 €
2.119.088,33 €
6.737.653,18 €

366.504,72 €
603.393,84 €
445.008,48 €
1.414.907,04 €

Total
2.111.765,40 €
3.476.697,96 €
2.564.096,76 €
8.152.560,12 €

Es proposa per un any, a partir del dia 1 de gener de 2019 (o
des de la data de la signatura del contracte) i fins al 31 de
desembre de 2019

Per tal que l’expedient de referència pugui seguir amb la seva tramitació, s’emet
aquest informe complementari d’acord amb les consideracions fetes per la Intervenció
Delegada.
Es redacta de nou el punt corresponent als criteris d’adjudicació quedant de la manera
següent:
1) Criteris d’adjudicació
1.a.

Millor oferta econòmica: fins a 45 punts

Es valoraran les ofertes econòmiques presentades pels licitadors i l’oferta més econòmica
que no s’hagi declarat presumptament anormal rebrà la puntuació màxima de 45 punts. La
resta d’ofertes rebran una puntuació inversament proporcional a la de l’oferta més
econòmica, d’acord amb el càlcul següent:
Puntuació de cada oferta: 45 x preu de l’oferta més econòmica
preu de l’oferta que es puntua
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1.b.

Difusió: fins a 15 punts.

Es valorarà els programes de difusió del Programa de Mesures Penals per part de l’empresa
adjudicatària d’acord amb els criteris següents:
Organització o participació en jornades o seminaris per tal de difondre els programes
plantejats.
 Si no s’organitza o no es participa en cap jornada o seminari es valorarà amb 0
punts.
 Si s’organitza o participa entre 1 o 4 jornades o seminaris durant l’execució del
contracte es valorarà amb 2,5 punts
 Si s’organitza o participa en més de 5 jornades o seminaris durant l’execució del
contracte es valorarà amb 5 punts
Contacte amb socis estratègics de l’àmbit acadèmic-científic que generin dinàmiques de
treball conjunt:
 Si s’ofereix algun contacte es valorarà amb 5 punts. En el cas que no se n’ofereixi
cap, es valorarà amb 0 punts
Creació d’eines de difusió documental i audiovisual del programa:
 Si s’ofereix alguna eina de difusió es valorarà amb 5 punts. En el cas que no se
n’ofereixi cap, es valorarà amb 0 punts

1.c.

Hores de formació: Fins a 15 punts.

Es valorarà amb 15 punts a aquella empresa que dediqui més hores de formació a les
mínimes requerides al plec de prescripcions tècniques.
La resta d’ofertes rebran una puntuació proporcional, d’acord amb el càlcul següent:
Puntuació de cada oferta: 15 x hores de l’oferta que es puntua
hores de l’oferta amb més hores
1.d.

Dedicació del director tècnic: fins a 15 punts

Es valorarà la dedicació del director tècnic, per sobre del mínim obligatori marcat en cada lot
de la següent manera:
Mínim obligatori
(dedicació mínima
mensual)

Lot

1

2
Aragó, 332
08009 Barcelona
Tel. 93 214 01 00
Fax 93 214 03 09
justicia.gencat.cat

40 hores mensual

80 hores mensual

% increment d’hores

Puntuació

Increment entre el 0% i fins al
10% (no inclòs)
Increment entre el 10% i fins al
20% (no inclòs)
Increment a partir del 20 %
Increment entre el 0% i fins al

5 punts
10 punts
15 punts
5 punts
2

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

10% (no inclòs)
Increment entre el 10% i fins al
20% (no inclòs)
Increment a partir del 20 %
Increment entre el 0% i fins al
10% (no inclòs)
100 hores mensuals Increment entre el 10% i fins al
20% (no inclòs)
Increment a partir del 20 %

3

1.e.

10 punts
15 punts
5 punts
10 punts
15 punts

Horaris: fins a 10 punts.

Es valoraran aquelles ofertes que disposin de professionals per a l’execució del contracte en
les franges de cap de setmana quan sigui necessari pel correcte funcionament del servei.




Si no es disposa cap professional pels caps de setmana es valorarà amb 0 punts.
Si es disposa entre 1 i 2 professional pels caps de setmana es valorarà amb 5 punts.
Si es disposa de 3 o més professional pels caps de setmana es valorarà amb 10
punts.

2) Elements de negociació:
Un cop s’hagin valorat les ofertes es procedirà a la ronda de negociació.
Els criteris de negociació versaran sobre les ofertes econòmiques presentades per les
empreses licitadores, per a la millora econòmica del preu ofertat.

Pilar Heras i Trias
Signat digitalment

CPISR-1 C
per CPISR-1 C
PILAR HERAS PILAR HERAS TRIAS
Data: 2018.11.05
TRIAS
15:25:17 +01'00'
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