Procediment: Contractació
Expedient: 110-17-014
216/2017/SQSCR

ACTA DE MESA DE CONTRACTACIÓ – sobre 2
PROCEDIMENT/CONTRACTE
Naturalesa jurídica:
Classe
Tramitació
Denominació del contracte

Administrativa
Servei
Urgent
Servei per l’intervenció socioeducativa per
l’atenció a infants i adolescents en situació de
risc i les seves famílies.

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Presidenta:

Titular:

Elisabeth Oliveras i Jorba, alcaldessa

Vocal

Titular:

Anna Oliva Prim, coordinadora de Benestar i Gent gran

Vocal
Vocal
Vocal

Titular:
Titular:
Suplent:

Montse Font Selva, educadora Social
Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament
Mari Cruz Blanco, tècnica d’administració general

Secretària:

Titular:

Vanessa Pérez Moya, tècnica de gestió de secretaria

CONSTITUCIÓ

AIXECAMENT

Lloc:

Sala de la primera planta

Dia:

12 de desembre de 2017

12 de desembre de 2017

Hora:

12.00 hores

12.15 hores

RELACIÓ DE LICITADORS
1. L’EINA COOPERATIVA
C/ Pamplona, 21
08227, Terrassa
CIF:F64422207
RE: 2017013551 de 01/12/2017
ACTUACIONS QUE ES DUEN A TERME
PRIMER.- OBERTURA SOBRE 2 “OFERTA DE VALORACIÓ MATEMÀTICA”
Es procedeix a l’obertura del sobre 2 presentat per l’empresa participant i el
resultat de la valoració, mitjançant fórmules matemàtiques, es descriu a
continuació:

1 L’EINA COOPERATIVA

1

2.1

2.2

3

Total

10

20

10

30

70

El full de càlcul amb la puntuació desglossada dels apartats de valoració objectiva,
s’annexa i forma part de l’acta.
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SEGON.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
La Mesa, per unanimitat i d’acord amb la classificació assolida per les ofertes
admeses, decideix elevar a l’òrgan de contractació proposta d’adjudicació a favor del
licitador:
L’EINA COOPERATIVA
C/ Pamplona, 21
08227, Terrassa
CIF:F64422207
En els termes següents:
Per un import de contracte 65.492,52 €, exempt de l’impost sobre el valor afegit.
La present proposta d’adjudicació es fa d’acord amb la proposició, tant econòmica
com tècnica i de millores presentada per l’esmentat licitador, en els termes i requisits
previstos al plec de clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions
tècniques aprovats per l’Ajuntament.
Es demana al servei de contractació que realitzi el requeriment previ a
l’adjudicació d’acord amb la clàusula 7.1 del PCAP per tal que aportin la
documentació justificativa de la solvència tècnica i econòmica i acreditació de la
constitució de la garantia definitiva.

A continuació, la Mesa dóna per acabada la sessió.
DILIGÈNCIA:
Vanessa Pérez Moya, com a secretària de la mesa constituïda als efectes de la
licitació descrita en l’apartat “procediment”, faig constar:
Primer. Que el desenvolupament de la sessió es correspon amb el que resulta del
cos d’aquest acta.
I perquè així consti, s’estén aquesta acta de la mesa de contractació per a
l’adjudicació del contracte administratiu de referència a l’apartat “procediment”, la
qual presenta un cos de 2 pàgines, numerades correlativament de la 1 a la 2, al
municipi, en la data de la sessió.
La secretària de la mesa,

Signat digitalment per CPISR-1
C Vanessa Pérez Moya
Data: 2017.12.14 14:09:42
+01'00'
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Valoració sobre 2: Oferta de valoració matemàtica

Preu del contracte anual

67.000,00 €

Valor estimat

178.845,00 €

Tipus IVA
Quota IVA

-

Pressupost de Licitació

€

67.000,00 €

L'EINA COOPERATIVA
Subtotal
% IVA
Import IVA

65.492,52 €
€

-

65.492,52 €

1- Millora econòmica del preu

PUNTUACIÓ (Màx. 10 p)

10,00

2- MILLORES RRHH I HORES DE SERVEI
2.1. Increment d'hores professionals contractats
Tècnics integració social
Educador/a social
Coorinador/a
2.2 Aportació de professionals addicionals
hores de monitor/a de lleure
hores de mestre d'educació infantil, primàr
hores de pedagog/a o psicòleg/a

Puntuacio (max 20 p)

20,00

Puntuació (máx. 10 punts)

10,00

Puntuació (máx. 30 punts)

30,00

TOTAL

70,00

3- Millores en relació al projecte tècnic
3.1. Proposta d'eina i/o protocol específic
3.2. Proposta d'accions/activitats
3.3. Proposta de servei de berenar
3.4. Proposta d'organització
3.5. Proposta de reglament
3.6. Proposta de seguiment i avaluació

44
87
130
44
87
87

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

