VALORACIÓ OFERTES I20.0012SS
OFERTES REBUTES
DAFNE GALÍ RAMPÚN
CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

MÀXIM
PUNTS

La reducció del termini entre l’avaluació i la devolució de resultats, per sota del mes.
10

Qualitat del servei:
En relació als qüestionaris i proves indicats a l’apartat 3 del PPT, acreditar haver treballat amb ells durant almenys
12 mesos en els últims 5 anys, donat que aporta major qualitat al servei.
Acreditar mitjançant certificats expedits per clients o similar.
Qualitat del servei:
En relació a l’avaluació de nens i adolescents, tal com s’indica a l’apartat 3 del PPT, acreditar haver-se format en
aquesta àrea específica o estar cursant aquesta especialització, donat que aporta major qualitat al servei.
Acreditar mitjançant certificats expedits per clients o similar.

10

CLÍNICA SABADELL

PONDERACIÓ

OFERTA

A la proposta que ofereixi el termini més curt de lliurament de resultats se li assignarà la major puntuació i a la resta de forma
proporcional, assignant-li 0 punts a l’oferta que no millori el termini d’un mes exigit a l’apartat 3 del PPT. Fórmula:
A l’oferta del termini més curt = 10 punts
A la resta:
x= (1/ dies oferts*10)/ (1/dies millors)

21 días de reducción

10,00

5 días de reducción

2,38

24 mesos.
Aclariments: Aporta certificat

4,00

A pesar de aportar certificado del Vall d'Hebron conforme ha desarrollado
tareas similares, no cumplen la vigencia indicada en el criterio ya que en los
últimos 5 años (mayo 2015 a mayo 2020) no acredita haber ejecutado
ningun servicio.
Aclariments: Aporta certificat

10,00

Certificat amb 3000 hores
Aclariments: Aporta certificat

10,00

El Certificat de Vall d'Hebron indica 2402 hores realitzades e informa de la
dedicació al 60% en tasques d'avaluació amb nens.

8,00

24 mesos.
Aclariment: Aporta certificat del
Master

30,00

Acreditat, aporta Master en Psiquiatria i psicologia de la infantessa i
l'adolescencia

30,00

S’assignaran punts de forma proporcional de tal manera que qui més temps porti fent qüestionaris durant els últims 5 anys obtindrà la
màxima puntuació i a la resta de forma proporcional, aplicant una regla de tres. El temps es comptarà en hores hàbils.
Formula proporcional.

PUNTUACIÓ OFERTA

PUNTUACIÓ

S’assignaran punts de forma proporcional de tal manera que El temps es comptarà en hores hàbils.
10

Tenir formació específica en Psiquiatria i psicologia clínica de la infantessa i l’adolescència o està fent el mateix.
30
Preu

Formula proporcional.

Acreditació de realització de Máster: 30 punts
1 any de formació específica: 15 punts
No disposar de formació: 0 punts
Formula objectiva.
S’assignaran tots els punts a l'oferta més econòmica i a la resta de forma proporcional segons la fórmula següent:
Puntuació (i) = Puntuació Màxima possible del criteri (1- ((Preu ofert per (i) - Preu mínim)/Preumínim))

40

80 €

40,00

85,50 €

37,25

(I)= Oferta (preu unitari per pacient/avaluació) del licitador que es valora
(Fórmula recomanada per FEDER)
100

94,00

87,63

