INFORME TECNIC DE LA VALORACIÓ DELS CRITERIS DE VALORACIÓ
MITJANCANT FORMULES PER A LA CONTRACTACIO DE LA GES'I'IÓ DEL
SERVEI DE TALLERS DE PROMOCIÓ SOCIAL/PREVENCIÓCOMUNITARIA
A les dependències de l’Àrea de Benestar i Drets Socials, quan són les 11:00 hores del dia 14
de març de 2018 es reuneixen el personal funcionari següent; Sra. Isabel Cortada Marín, Sr.
Marcel-li Fernández de Heredia i Sr. Bernat Calafat i Vich, designats per la Mesa de
Contractació per a la valoració de les proposicions presentades al procediment obert per a la
contractació de la gestió del Servei de Tallers de Promoció social/Prevenció Comunitària 2
lots.

Examinada la documentació presentada:
Empreses/entitats
Estudi 6 ( lot 1 i lot 2)
Associació Amés (lot

1

i

lot 2)

Es procedeix a la seva anàlisi i valoració, de conformitat amb els criteris que figuren al Plecs
de Condicions Administratives que regeixen la contracta, que són els següents:
Realització de tallers de promoció social/prevenció comunitària dirigits a infants i
joves de tots els CMSS de la regidoria de Benestar i Drets Socials.

Lot

1:

Valoració groiecte lot
1.

1

Estudi 6

Preu de l’oferta : fins a 30 punts

Es fa l’aplicació de la fórmula que detalla el plec:

ASPECTES QUE ES VALORARAN
Import de l’oferta presentada com a
pressupost de la base de licitació del

PUNTUACI
MÀXIMA

FORMULA QUE
S’APLICA

30

P=PM"“(PL—Po)/(PL-Pm)

Ó

servei

puntuació de l’oferta que es valora
PM: puntuació màxima (30)
P:

PL: import de la licitació:
Po: import de l’oferta que es valora:
Pm: import de l’oferta més econòmica:
P:

puntuació de l’oferta que es valora

PM: puntuació màxima (30)= 30
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PL: import de la licitació= 233.912,70€
Po: import de l’oferta que es valora= 205.770,07€
Pm: import de l’oferta més econòmica: 205.770,07€

P= 30 x (233.912,70€- 205.770,07€)/ (233.912,70€ - 205.770,07€)= 30

Total apartat a = 30 punts
b. Millores sense contraprestació econòmica: fins a 10 punts

'

Oferta i proposta d’activitats conjuntes, intersectorials de caire comunitari
(trobades demostració intersectorials de tallers, cloendes anuals, sortides, ...) 0’5
punts per cada activitat ofertada. Puntuació màxima 4 punts
Es valoren les activitats l, 2
que fa un total de 3 punts

'

,

3 i 4

amb 0’25 punts i les activitats 5, 6, 7 i 8 amb 0’5, el

Oferta de material inventariable per a la realització dels tallers del Servei. 0’25
per tipus material aportat. Puntuació màxima 3 punts.
Es presenten 12 lots de material inventariable a 025 punts cada lot, es valora un total
de 3 punts

'

Altres millores ofertades per a la realització del Servei. Fins un màxim de
punts.
Es valoren les 6 millores presentades amb 0’5 punt, el que fa un total de

Apartat b: 3 + 3 + 3= 9

3

3

punts

La puntuació total de l’apartat h es de 9 punts

c) Mesures de clàusules socials: fins a 10 punts

Es valorarà fins a un màxim de 5 punts a les empreses que presentin mesures
concretes per a la conciliació per a la vida familiar i laboral que asseguri la flexibilitat
horària per als treballadors/es amb càrregues familiars o la previsió de mecanismes
destinats a assegurar la mobilitat entre el temps parcial i el temps complet per als/ a les
treballadors/cs amb responsabilitats familiars. L’empresa haurà de presentar una
proposta tècnica amb indicació concreta de les mesures previstes, el calendari
d’aplicació i les mesures de seguiment i avaluació. El responsable del servei farà
seguiment periòdic del compliment de les mesures que s’aportin com a mesures
concretes per a la conciliació per part de l’empresa. Per a cada mesura concreta
presentada es valorarà amb 1 punt fins a un màxim de 5, en cas de no presentar cap
mesura es valorarà com a 0.

el

.
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Es valoren les 6 tipologies de mesures de conciliació presentades amb el màxim de puntuació
d’aquest apartat. 5 punts
c.2. Es valorarà fins un màxim de 5 punts a les empreses amb un Pla de Formació i

Reciclatge dels seus treballadors relacionat amb l’àmbit de l’oci educatiu. L’empresa
haurà de presentar una proposta tècnica amb indicació concreta de mesures previstes, el
calendari d’aplicació i les mesures de seguiment i avaluació. El responsable del servei
farà seguiment periòdic del compliment de les mesures que s’aportin dins el pla de
Formació i Reciclatge per part de l’empresa Per a cada mesura concreta presentada es
valorarà amb 1 punt fins a un màxim de 5, en cas de no presentar cap mesura es
valorarà com a 0.
Es valoren les
apartat. 5 punts

7

propostes formatives presentades amb el màxim de puntuació d’aquest

Total apartat c = 10 punts
Total puntuació apartats a + b + e = 30 + 9 + 10 = 49 punts
Valoració projecte lot l Associació Amés
1.

Preu de l’oferta : fins a 30 punts

Es fa l’aplicació de la fórmula que detalla el plec:
ASPECTES QUE ES VALORARAN

PUNTUACI
MÀXIMA

FORMULA QUE
S’APLICA

30

P=PM’“(PL-Po)/(PL—Pm)

Ó

Import de l’oferta presentada com a
pressupost de la base de licitació del
servei
P:

puntuació de l’oferta que es valora

PM: puntuació màxima (30)
PL: import de la licitació:
Po: import de l’oferta que es valora:
Pm: import de l’oferta més econòmica:

puntuació de l’oferta que es valora
PM: puntuació màxima (30)= 30

P:

PL: impon de la licitació= 233.912,70€
Po: import de l’oferta que es valora= 210.000,00€
Pm: import de l’oferta més econòmica= 210.000,00€
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P: 30 x (233.912,70€- 210.000,00€)/ (233.912,70€ - 205.770,07€= 25.49
Total apartat a = 25.49 punts
b. Millores sense contraprestació econòmica: fins a 10 punts

'

Oferta i proposta d’activitats conjuntes, intersectorials de caire comunitari
(trobades demostració intersectorials de tallers, cloendes anuals, sortides, ...) 0’5
punts per cada activitat ofertada. Puntuació màxima 4 punts
Es valoren les activitats l, 6, 7 i 8 amb 0’25 punts i les activitats 2, 3, 4 i 5 amb 0’5, el
que fa un total de 3 punts

'

Oferta de material inventariable per a la realització dels tallers del Servei. 0’25
per tipus material aportat. Puntuació màxima 3 punts.
Es presenten 12 lots de material inventariable a 0.25 punts cada lot, es valora un total
de 3 punts

'

Altres millores ofertades per a la realització del Servei. Fins un màxim de 3
punts.
Es valoren les 3 millores presentades amb una puntuació total d’l punt.

Apartat b: 3 + 3 + 1= 7
La puntuació total de l’apartat b es de 7 punts
c) Mesures de clàusules socials: fins a 10 punts

Es valorarà fins a un màxim de 5 punts a les empreses que presentin mesures
concretes per a la conciliació per a la vida familiar i laboral que asseguri la flexibilitat
horària per als treballadors/es amb càrregues familiars o la previsió de mecanismes
destinats a assegurar la mobilitat entre el temps parcial i el temps complet per als/ a les
treballadors/cs amb responsabilitats familiars. L’empresa haurà de presentar una
proposta tècnica amb indicació concreta de les mesures previstes, el calendari
d’aplicació i les mesures de seguiment i avaluació. El responsable del servei farà
seguiment periòdic del compliment de les mesures que s’aportin com a mesures
concretes per a la conciliació per part de l’empresa. Per a cada mesura concreta
presentada es valorarà amb 1 punt fins a un màxim de 5, en cas de no presentar cap
mesura es valorarà com a 0.

cl

.

Es valoren les 13 de mesures de conciliació presentades amb un màxim de puntuació de 4

punts
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c.2. Es valorarà fins un màxim de 5 punts a les empreses amb un Pla de Formació i

Reciclatge dels seus treballadors relacionat amb l’àmbit de l’oci educatiu. L’empresa
haurà de presentar una proposta tècnica amb indicació concreta de mesures previstes, el
calendari d’aplicació i les mesures de seguiment i avaluació. El responsable del servei
farà seguiment periòdic del compliment de les mesures que s’aportin dins el pla de
Formació i Reciclatge per part de l’empresa Per a cada mesura concreta presentada es
valorarà amb 1 punt fins a un màxim de 5, en cas de no presentar cap mesura es
valorarà com a 0.
Es valoren les 6 propostes formatives presentades amb el màxim de puntuació d’aquest
apartat. 5 punts

Total apartat c = 9 punts
Total puntuació lot

1

apartats a + b + e = 25.49 + 7 + 9 = 41.49

Dades finals valoració lot

1

Lot 1

Apartat a

Apartat b

Apartat c

Total

Estudi 6

30

9

10

49

Associació Amés

25.49

7

9

41.49

Lot 2: Realització de tallers de promoció social/prevenció comunitària dirigits a població
adulta i gent gran de tots els CMSS de la regidoria de Benestar i Drets Socials.
Valoració lot 2 Estudi 6
1.

Preu de l’oferta : fins a 30 punts

Es fa l’aplicació de la fórmula que detalla el plec:
.
_
ASPECTES
QUE ES VALORARAN

Import de l’oferta presentada com a
pressupost de la base de licitació del

Ó M ÀXIMA

PUNTUACI

FORMULA QUE
S’ APLIC A

30

P=PM’“(PL—P0)/(PL—Pm)

servei
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P: puntuació de l’oferta que es valora
PM: puntuació màxima (30)
PL: import de la licitació:
Po: import de l’oferta que es valora:
Pm: import de l’oferta més econòmica:

puntuació de l’oferta que es valora
PM: puntuació màxima (3 0)= 30

P:

PL: import de la licitació: 167.080,50€
Po: import de l’oferta que es valora= lSl.797,63€
Pm: import de l’oferta més econòmica= 150.000,00€

P= 30 x (167.080,50€- 151.797,63€) /(167.080,50€— 150.000,00€)= 26.84

Total apartat a = 26.84 punts
b. Millores sense contraprestació econòmica: fins a 10 punts

'

Oferta i proposta d’activitats conjuntes, intersectorials de caire comunitari
(trobades demostració intersectorials de tallers, cloendes anuals, sortides, ...) 0’5
punts per cada activitat ofertada. Puntuació màxima 4 punts
Es valoren les 8 activitats presentades amb 0’5 punts el que fa un total de 4 punts

'

Oferta de material inventariable per a la realització dels tallers del Servei. 0’25
per tipus material aportat. Puntuació màxima 3 punts.
Es presenten 12 lots de material inventariable a 0.25 punts cada lot, es valora un total
de 3 punts

'

Altres millores ofertades per a la realització del Servei. Fins un màxim de 3
punts.
Es valoren les 6 millores presentades amb una puntuació total de 2 punts.

Apartat b: 4 + 3 + 2= 9
La puntuació total de l’apartat b es de 9 punts
c) Mesures de clàusules socials: fins a 10 punts

el

Es valorarà fins a un màxim de 5 punts a les empreses que presentin mesures
concretes per a la conciliació per a la vida familiar i laboral que asseguri la flexibilitat
.
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horària per als treballadors/es amb càrregues familiars o la previsió de mecanismes
destinats a assegurar la mobilitat entre el temps parcial i el temps complet per als/ a les
treballadors/cs amb responsabilitats familiars. L’empresa haurà de presentar una
proposta tècnica amb indicació concreta de les mesures previstes, el calendari
d’aplicació i les mesures de seguiment i avaluació. El responsable del servei farà
seguiment periòdic del compliment de les mesures que s’aportin com a mesures
concretes per a la conciliació per part de l’empresa. Per a cada mesura concreta
presentada es valorarà amb 1 punt fins a un màxim de 5, en cas de no presentar cap
mesura es valorarà com a 0.
Es valoren les 6 tipologies de mesures de conciliació presentades amb el màxim de puntuació
d’aquest apartat. 5 punts
c.2. Es valorarà fins un màxim de 5 punts a les empreses amb un Pla de Formació i

Reciclatge dels seus treballadors relacionat amb l’àmbit de l’oci educatiu. L’empresa
haurà de presentar una proposta tècnica amb indicació concreta de mesures previstes, el
calendari d’aplicació i les mesures de seguiment i avaluació. El responsable del servei
farà seguiment periòdic del compliment de les mesures que s’aportin dins el pla de
Formació i Reciclatge per part de l’empresa Per a cada mesura concreta presentada es
valorarà amb 1 punt fins a un màxim de 5, en cas de no presentar cap mesura es
valorarà com a 0.
Es valoren les
apartat. 5 punts

7

propostes formatives presentades amb el màxim de puntuació d’aquest

Total apartat e = 10 punts
Total puntuació apartats a + b + e = 26.84 + 9 +

10 =

45.84

Valoració proiecte lot 2 Associació Amés
1.

Preu de l’oferta : fins a 30 punts

Es fa l’aplicació de la fórmula que detalla el plec:
_
ASPhCTES
QUE ES VALORARAN

Import de l’oferta presentada com el
pressupost de la base de licitació del
servei

Ó M ÀXIMA

PUNTUACI

FORMULA QUE
S’ APLIC A

30

P=PM’“(PL—Po)/(PL-Pm)

puntuació de l’oferta que es valora
PM: puntuació màxima (30)
P:

PL: import de la licitació:
Po: import de l’oferta que es valora:
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Tel. 971. 22 59 00/77. Fax: 971 22 59 54. www.palmadçmallgrc_a,,es
i

Pm: import de l’oferta més econòmica:

puntuació de l’oferta que es valora
PM: puntuació màxima (3 0): 30

P:

PL: import de la licitació= 167.080,50€
Po: import de l’oferta que es valora= 150.000,00€
Pm: import de l’oferta més econòmica= lS0.000,00€

P= 30 x (167.080,50€- 150.000,00€)/(167.080,50€- 150.000,00€)= 30

Total apartat a = 30 punts
b. Millores sense contraprestació econòmica: fins a 10 punts

Oferta i proposta d’activitats conjuntes, intersectorials de caire comunitari
(trobades demostració intersectorials de tallers, cloendes anuals, sortides, ...) 0’5
punts per cada activitat ofertada. Puntuació màxima 4 punts
Es valoren les activitats l, 6 ,7 i 8 amb 0’25 punts i les activitats 2, 3, 4 i 5 amb 0’5, el
que fa un total de 3 punts

Oferta de material inventariable per a la realització dels tallers del Servei. 0’25
per tipus material aportat. Puntuació màxima 3 punts.
Es presenten 12 lots de material inventariable a 025 punts cada lot, es valora un total
de 3 punts

Altres millores ofertades per a la realització del Servei. Fins un màxim de
punts.

3

Es valoren les 3 millores presentades amb una puntuació total d’l punt.

Apartat h: 3 + 3 + 1= 7
La puntuació total de l’apartat h es de 7 punts
c) Mesures de clàusules socials: fins a 10 punts

el. Es valorarà fins a un màxim de 5 punts a les empreses que presentin mesures
concretes per a la conciliació per a la vida familiar i laboral que asseguri la flexibilitat
horària per als treballadors/es amb càrregues familiars o la previsió de mecanismes
Àrea de Benestar Drets Socials. Av. Gabriel Alomar,
Tel. 971 22 59 00/7l. Fax: 971 22 59 54. www__[
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(07006) Palma.

destinats a assegurar la mobilitat entre el temps parcial i el temps complet per als/ a les
treballadors/cs amb responsabilitats familiars. L’empresa haurà de presentar una
proposta tècnica amb indicació concreta de les mesures previstes, el calendari
d’aplicació i les mesures de seguiment i avaluació. El responsable del servei farà
seguiment periòdic del compliment de les mesures que s’aportin com a mesures
concretes per a la conciliació per part de l’empresa. Per a cada mesura concreta
presentada es valorarà amb 1 punt fins a un màxim de 5, en cas de no presentar cap
mesura es valorarà com a 0.
Es valoren les 13 de mesures de conciliació presentades amb el màxim de puntuació d’aquest

apartat. 5 punts
c.2. Es valorarà fins un màxim de 5 punts a les empreses amb un Pla de Formació i
Reciclatge dels seus treballadors relacionat amb l’àmbit de l’oci educatiu. L’empresa
haurà de presentar una proposta tècnica amb indicació concreta de mesures previstes, el
calendari d’aplicació i les mesures de seguiment i avaluació. El responsable del servei
farà seguiment periòdic del compliment de les mesures que s’aportin dins el pla de
Formació i Reciclatge per part de l’empresa Per a cada mesura concreta presentada es
valorarà amb 1 punt fins a un màxim de 5, en cas de no presentar cap mesura es
valorarà com a 0.

Es valoren les 6 propostes formatives presentades amb una puntuació màxima de 4 punts

Total apartat c = 9 punts
Total puntuació apartats a + b + c = 30 + 7 + 9 = 46
Dades finals valoració lot 2

Lot 2

Apartat a

Apartat b

Apartat c

Total

Estudi 6

26.84

9

10

45.84

Associació Amés

30

7

9

46

Àrea de Benestar i Drets Socials. Av. Gabrlel Alomar, 1.8«1r (07006) Palma,
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Emeten el següent informe als efectes de valorar mitjançant formules dels projectes presentats
per les empreses Estudi 6 i Associació Amés.
Palma, 16 de març de 20l8

TAE mitjà Educadora Social

TAE ”Superior Capmde Secció

'
l

Mareelfll' Fem 7an

Isabel Cortada Marín
;\.

TAE llperior Cap de secció
-

///_/7/C\7,/)
;
“'?

/ /' f/f'/Í//
»

W,?ernat Calafat i Vich

/

Àrea de Benestar Drets Socials. Av. Gabriel Alomar, lB-Alr (07006) Palma.
Tel. 971 22 59 00/77_ Fax: 971 22 59 54. www.palmademallorça.es
i

