Procediment: Contractació
Expedient: 46/2021/SQSCR

Servei de suport a la intervenció socioeducativa en medi obert
Valoració matemàtica
Pressupost de licitació sense IVA

18.300,00 €

75.030,00 €

Valor estimat

Licitador: TALLER D'ART, CULTURA I CREACIÓ
Preu unitari proposat
sense IVA
18,00 €

1 Millora econòmica del preu unitari (fins a 49 punts)
Oferta econòmica del licitador

Nombre hores
915,00

Total proposta
sense IVA
16.470,00 €

Puntuació
49,00

2 Experiència addicional de l’empresa en la prestació de serveis similars al de l’objecte del contracte (Fins a 14 punts)
Serveis similars o iguals prestats a entitats locals addicionals, per sobre de la solvència tècnica exigida, amb un preu de contracte igual o superior al
pressupost de licitació del present contracte (18.300,00 € sense IVA)

Serveis acreditats

14,00

4

14,00

3 Formació addicional dels professionals encarregats de la intervenció socioeducativa en medi obert (fins a 12 punts)

Cursos acreditats

5,00

Màsters universitaris o postgraus en atenció socioeducativa, adolescència en risc o similar.

3 punts per cada màster/postgrau acreditat

0

0,00

Formació en acompanyament amb adolescents en medi obert.
Formació en mediació juvenil, coaching, adolescència en risc, etc.

1 punt per cada formació acreditada
1 punt per cada formació acreditada

0
3

0,00
3,00

Formació en prevenció de violència masclista i hetenormatives, acompanyament LGTBI+, diversitat
afectiva, salut juvenil, promoció de la salut, psicologia de la salut i salut afectiva i /o similars.

1 punt per cada formació acreditada

2

2,00

Al formulari de la plataforma de licitació electrònica el licitador indica que aporta 7 cursos de formació, però només n'acredita 5 amb els certificats corresponents.
Total valoració matemàtica

68,00

Puntuació de la valoració discreccional

19,50

Puntuació total de la licitació

87,50

Baixa anormal
Si concorre una empresa licitadora, es considerarà anormalment baixa l’oferta quan l’oferta econòmica proposada sigui inferior al pressupost base de licitació en més d'un 25%.
Pressupost de licitació sense IVA
25% del pressupost de licitació sense IVA
Llindar de la baixa anormal

18.300,00 €
4.575,00 €
13.725,00 €

