Ajuntament del Pont de Suert
Alta Ribagorça
Expedient 086 2021 - POSADA EN FUNCIONAMENT DE LES ACTIVITATS DE FORMACIÓ D'ANGLÈS O
ALTRES IDIOMES AMB SUPORT MUNICIPAL

12.- Criteris d’adjudicació. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta
s'atendrà a una pluralitat de criteris d'adjudicació sobre la base de la millor relació qualitat-preu tal
com es determina a l’article 145 LCSP. Concretament, amb una puntuació indicativa total de 100
punts, es puntuaran els criteris següents, tots ells susceptibles de puntuació directa per l’aplicació
de fórmules matemàtiques.
12.1.- Millora consistent en la disponibilitat en la incorporació d’altres idiomes a més de la llengua
anglesa. 15 punts per cada idioma compromès.
12.2.- Experiència docent acreditada impartint classes d’anglès a Espanya, 10 punts per any amb
un màxim de 5 anys.
12.3.- Compromís de flexibilitat organitzativa per encabir la preparació específica dels alumnes
matriculats a exàmens oficials o de nivell (EOI, Firts Certificate, B1, B2 etc...) 15 punts si el compromís
és de preparació específica i 20 punts si el compromís inclou l’acompanyament amb despeses a
càrrec dels alumnes interessats.
13.- Preferències d’adjudicació en cas d’empat. Criteris en cas d’empat de puntuació.
En cas d’igual puntuació definitiva d’una o vàries proposicions aquestes seran requerides perquè
aportin la documentació corresponent als següents criteris de desempat:
En primer lloc s’atendrà i adjudicarà el contracte al licitador que, referit a la data final de
presentació de proposicions, tingui a la seva plantilla el major percentatge de treballadors amb
discapacitat.
En segon lloc, de persistir l’empat, s’adjudicarà al licitador que disposi d’un pla d’igualtat
d’oportunitats entre les dones i els homes en aplicació en l moment de presentar la licitació.
En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris d’adjudicació addicionals, l’adjudicació del
contracte es decidirà mitjançant sorteig públic, prèvia convocatòria als interessats.
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