VALORACIÓ TÈCNICA DE L’OFERTA PRESENTADA PER A LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT AMB TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DE L’ACCIÓ
“ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL FOMENT DE LA COOPERACIÓ TERRITORIAL PER AL
DESENVOLUPAMENT DE LA TERRA ALTA ”
Exp. Núm: T7C – 04/17 Acció 21.03 CPV: 71356200-0
Aquest informe valora l’adequació de la proposta tècnica de l’empresa presentada, quant a
criteris la ponderació dels quals estan subjectes a judici de valor (màx. 45 punts) es refereix.
Objecte del contracte:

L’objecte d’aquest contracte és “Assistència tècnica per al foment de la cooperació territorial per
al desenvolupament de la Terra Alta”.

L’objectiu general de l’acció és el d’impulsar un procés de concertació territorial públicoprivat i la comunitat educativa de la Terra Alta, amb les finalitats següents:
•
•
•

Crear espais de confiança i reflexió conjunta entre sector públic i privat i comunitat
educativa.
Organitzar Jornades i tallers de sensibilització social.
Assistir tècnicament a l’equip tècnic del Terra Alta Més i als principals actors clau
per a la millora de la cooperació territorial.

Fins el termini de presentació d’ofertes, sols s’ha estat presentada l’oferta de l’empresa següent
empresa:
A. Development People, SL
Els criteris subjectes a judici de valor segons la clàusula 14 del Plec de clàusules administratives
(màx. 45 punts de 100) són els següents:
a) Es valorarà el grau d’adequació de la proposta tècnica presentada.
Màx. 25 punts.
La proposta de servei presentada ha de contenir com a mínim les especificitats reflectides a la
totalitat del plec de clàusules tècniques.
El barem de puntuació serà el següent:

A) Adequació de la
qualitat tècnica
Definició dels objectius
generals, específics de
l'acció.
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Definició de la metodologia,
instruments metodològics i
activitats previstes.

65%

2,32

4,64

6,96

9,29

11,61

13,93

16,25

Fases d’execució.
Cronograma d’actuació per
activitat i % temps dedicació.

5%

0,18

0,36

0,54

0,71

0,89

1,07

1,25

25%

0,89

1,79

2,68

3,57

4,46

5,36
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Impacte i eficiència de la
proposta tècnica, sistema
d’avaluació:
1) Indicadors d’avaluació
de l’acció.
2) Resultats esperats i
productes a lliurar.

b)
Es valorarà la proposta de l’equip de professionals que intervindran en el
desenvolupament de l’acció, els quals hauran de disposar dels coneixements tècnics necessaris per
al compliment de l’objecte del contracte.
Màx. 5 punts en total.
En la presentació de l’equip caldrà fer constar una taula on s’identifiqui la dedicació de cada
membre, especificant-ne el nom, la titulació, les funcions i la seva dedicació al projecte, i adjuntar
un currículum per a cada professional que inclogui les titulacions acadèmiques i experiències
professionals.
c)
Es valorarà l’experiència de l’empresa relacionada amb el servei a contractar segons el
barem de puntuació següent:
Màx. 15 punts en total.
-

Es valorarà haver realitzat projectes de disseny, impuls i implementació de processos de
concertació territorial públic-privat, en matèria d’ocupació i desenvolupament econòmic
local i que estiguin en actiu actualment i s’acullin a la Llei 13/2015, del 9 de juliol,
d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Màxim 6 punts (1.5 punts per cada procés de concertació territorial públic-privat
implementat o projectes d’assessorament i acompanyament en processos de concertació,
prèvia acreditació).

-

Es valorarà haver realitzat projectes d'assessorament i acompanyament en processos de
concertació públic-privat ja constituïts, en els darrers tres anys. Cal detallar els processos de
concertació territorial realitzats.
Màxim 4 punts (1 punt per cada procés de concertació territorial públic-privat implementat
o projectes d’assessorament i acompanyament en processos de concertació, prèvia
acreditació).
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-

Es valorarà haver realitzat projectes de planificació estratègica en base a un procés de
concertació. Cal detallar els processos de planificació estratègica realitzats.
Màxim 3 punts (0.75 punts per cada planificació estratègica realitzada en base a un procés
de concertació previ, prèvia acreditació)

-

Es valorarà haver realitzat projectes de disseny, impuls i implementació de processos de
sensibilització social al voltant de la cooperació i la concertació territorial, en els darrers 3
anys. Cal detallar els processos de sensibilització realitzats.
Màxim 2 punt (0.5 punt per cada procés de sensibilització social dissenyat i implementat,
prèvia acreditació)

OFERTA A: DEVELOPMENT PEOPLE
a) Adequació de la proposta tècnica presentada
A) Adequació de la qualitat
tècnica
Definició dels objectius
generals, específics de l'acció.
Definició de la metodologia,
instruments metodològics i
activitats previstes.

Fases d’execució. Cronograma
d’actuació per activitat i %
temps dedicació.

Punts

Observacions
La proposta desenvolupa l’objectiu general i els objectius
específics de l’acció, el plantejament dels quals són
mesurables, assolibles i coherents.
Valoració: Molt alta.
La proposta desenvolupa abastament cada punt de la
clàusula 2 dels plecs tècnics, desenvolupant les 4
actuacions requerides.
Es valora favorablement que cada actuació (4) incorpori el
detall d’accions concretes a realitzar i la metodologia de
treball a emprar. Es proposen 4 accions concretes per
l’actuació 1; 3 accions contretes per a l’actuació 2; 2
accions contretes per a l’actuació 3; i finalment, 3 accions
contretes per desenvolupar l’acció 4.
Es valora positivament que les actuacions proposades
siguin clares i s’adeqüin als objectius específics.
Es valora molt positivament la metodologia participativa,
cooperada entre sector públic, privat i la comunitat
educativa.
Valoració: Alta.
La proposta no contempla realitzar les actuacions per
fases. Tampoc proposa un cronograma d’actuació ni
especifica el % de temps de dedicació.
Si que incorpora el temps dedicat per cada actuació, el
qual no excedeix dels 6 mesos de durada el contracte.
Valoració: Mitja_baixa.
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1.25

13.93

0.54

Impacte i eficiència de la
proposta tècnica, sistema
d’avaluació:
1) Indicadors d’avaluació
de l’acció.
2) Resultats esperats i
productes a lliurar.

B) Proposta equip de
professionals
Es valorarà la proposta de
l’equip de professionals que
intervindran en el
desenvolupament de l’acció,
els quals hauran de disposar
dels coneixements tècnics
necessaris per al compliment
de l’objecte del contracte.
Màx. 5 punts en total.
•
•
•
•
•
•
•

La proposta incorpora els indicadors d’avaluació de cada
acció, els resultats esperats i els productes a lliurar de les 4
actuacions
Es valora que els indicadors proposats mesuren de
manera contreta i clara les activitats proposades, són
quantificables i donen resposta als objectius proposats.
Es valora positivament que amb els indicadors d’avaluació
proposats i els resultats esperats es pot mesurar l’impacte
i l’eficiència de l’acció.
Valoració: Alta.

5.36

Punts

Observacions
La proposta detalla l’activitat econòmica de l’empresa i
presenta el CV de la persona que s’encarregarà de
desenvolupar l’acció.

4.29

Es valora l’adequació curricular i els coneixements tècnics
per al desenvolupament de la proposta tècnica proposada,
la qual inclou també, el temps de dedicació a emprar en el
projecte.
Valoració: Alta.

Adequació molt alta: 5 punts.
Adequació alta: 4.29 punts.
Adequació mitja-alta: 3.57 punts
Adequació mitja: 2.86 punts
Adequació mitja- baixa: 2.14 punts.
Adequació baix: 1.43 punts.
No s’adequa: 0 punts.

C) Valoració experiència

Punts

Observacions

1. Es valorarà haver realitzat projectes de disseny, impuls
i implementació de processos de concertació
territorial públic-privat, en matèria d’ocupació i
desenvolupament econòmic local i que estiguin en
1.
Màxim 6 punts (1.5 punts per
actiu actualment i s’acullin a la Llei 13/2015, del 9 de
cada procés de concertació territorial
juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei
públic-privat implementat o projectes
Públic d’Ocupació de Catalunya.
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2. Es valorarà haver realitzat projectes d'assessorament i
acompanyament en processos de concertació públicprivat ja constituïts, en els darrers tres anys. Cal
detallar els processos de concertació territorial
realitzats.
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Es valorarà l’experiència de
l’empresa relacionada amb el
servei a contractar:

d’assessorament i acompanyament en
processos de concertació, prèvia
acreditació).
2.
Màxim 4 punts (1 punt per cada
procés de concertació territorial
públic-privat implementat o projectes
d’assessorament i acompanyament en
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processos de concertació, prèvia
acreditació).
3.
Màxim 3 punts (0.75 punts per
cada planificació estratègica realitzada
en base a un procés de concertació
previ, prèvia acreditació)
4.
Màxim 2 punt (0.5 punt per
cada procés de sensibilització social
dissenyat i implementat, prèvia
acreditació)

3. Es valorarà haver realitzat projectes de planificació
estratègica en base a un procés de concertació. Cal
detallar els processos de planificació estratègica
realitzats.
4. Es valorarà haver realitzat projectes de disseny, impuls
i implementació de processos de sensibilització social
al voltant de la cooperació i la concertació territorial,
en els darrers 3 anys. Cal detallar els processos de
sensibilització realitzats.

QUADRE RESUM PUNTUACIÓ
Criteris de valoració
A) Adequació de la qualitat tècnica
B) Proposta equip de professionals
C) Valoració experiència
Total punts

Punts
21.08
4.29
14
39.37

L’empresa licitadora Development People, SL ha obtingut una puntuació de 39.36 punts
sobre 45 punts quant a criteris la ponderació dels quals estan subjectes a judici de valor.
CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT. Valoració econòmica.
En data 17 de juliol de 2018 en reunió pública es va procedir a l’obertura de la documentació
obrant en el Sobre 2, criteris avaluables automàticament.

En aplicació de la fórmula es va comprovar que l'oferta no és anormal o desproporcionada
segons l’article 85 RGLCAP.
Per al càlcul dels punts dels criteris avaluables es va utilitzar la fórmula següent:
X=[1-((Oferta a valorar - Millor oferta)/Oferta de sortida)] x número de punts

Oferta de sortida
Oferta presentada

Import sense IVA
16.500
16.400

5

IVA
0
0

TOTAL
16.500
16.400
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2

amb el resultat següent:
EMPRESES LICITADORES
Development People, SL

PUNTS
55

En definitiva, la puntuació total que sorgeix de la suma de la valoració dels criteris subjectes a judici
de valor (39.37 punts) i el criteris avaluables automàticament (55 punts) és de: 94.37 punts.

Gandesa, 20 de juliol de 2018

Elisabet Martínez de la Torre Orriols
Tècnica de coordinació i gestió
Terra Alta Més “Treball a les 7 comarques”

Asun Colom Mestre
Tècnica de suport al teixit empresarial
Terra Alta Més “Treball a les 7 comarques”
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