
Informe sobre les propostes de les empreses presentades a la LICITACIÓ PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT FAMILIAR DE L’AJUNTAMENT DE
PALMA. I’ROPOSICIONSTECNIQUES I ECONÓMIQUES PER A LA VALORACIÓ
DELS CRITERIS DELS CRITERIS DE SELECCIÓ QUANTIFICABLES
MITJANCANTFÓRMULES.

A. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Criteris avaluables mitiançant formules ( fins 50 punts):
— Preu de l’oferta: fins a 30 punts a l’ofeita més baixa (puntuació màxima)
— Millores sense contraprestació econòmica: fins a 10 punts
— Mesures de clàusules socials fins a 10 punts.

B. FORMAD’AVALUAR LES PROPOSICIONS
1. Preu de l’oferta : fins a 30 punts

La oferta econòmica es valorara:
Atorgant la màxima puntuació a l’oferta mes baixa .

La resta d’ofertes es valoraran la següent formula:

: t % _ : PUNTUACIÓ : _ ,
_ASPLCI ES QUE LS VALORARAN MAXIMA lORMULAQUE S APLICA

Import de l’oferta presentada com
a pressupost de la base de licitació de 30 P=PM"“(PL—Po)/(PL-Pm)
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: impon de l’oferta més econòmica

- Fundació Diagrama: 30 punts.
— Grec: 0,43 punts

2. Mesures sense contraprestació econòmica: Fins a 10 punts.
Les millores en el desenvolupament del servei i sense contraprestació econòmica, amb un
màxim de 10 punts:
Oferta i proposta de coordinació i complementarietat amb altres entitats que afavoreixin
la intervenció en xarxa i per tant la inclusió de les famílies, màxim 2 punts
DIAGRAMA: 1.5

GREC: 2

Oferta de propostes d’activitats lúdiques complementàries adreçades a les famílies amb
infants siguin, màxim 2 punts



DlAGRAMA: l,5

GREC: 2

Oferta de voluntariat per a la realització d’activitats puntuals complementàries adreçades
a les famílies, màxim 2 punts
DIAGRAMA: 2

GREC: 2

Oferta d’activitats grupals d’habilitats de criança, màxim 2 punts.
DIAGRAMA: 2

GREC: 2

Oferta formativa adreçada als educadors familiars en eines per a la intervenció en
famílies de diferents valors culturals, màxim 2 punts.
DIAGRAMA: l’S

GREC: 2
Totals:
Fundació Diagrama: 8,5
Grec: 10H3. Mesures de clàusules socials Fins a 10 punts.
Es valorarà fins a un màxim de 4 punts a les empreses que presentin mesures concretes
per a la conciliació de la vida familiar i laboral que asseguri la flexibilitat horària per
als treballadors amb càrregues familiars o la previsió de mecanismes destinats a assegurar
la mobilitat entre el temps parcial i el temps complet per als treballadors 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. Per a cada mesura concreta presentada es valorarà amb 1 punt fins
a un màxim de 4, en cas de no presentar cap mesura es valorara com a 0.

DIAGRAMA: 3

GREC: 4

Es valorarà fins un màxim de 6 punts a les empreses amb un Pla de Formació i

Reciclatge pels seus treballadors relacionat amb l’àmbit socioeducatiu específic
relacionat amb l’objecte del contracte. 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. Per a cada mesura concreta presentada es valorarà amb] punt fins
a un màxim de 6, en cas de no presentar cap mesura es valorara com a 0:

DIAGRAMA: 6
GREC: 5



PUNTUACIONS TOTALS DE LES PROPOSICIONS TECNIQUES I ECONOMIQUES
PER A LA VALORACIO DELS CIRITERIS DELS CRITERIS DE SELECCIÓ
QUANTIFICABLESMITJANCANTFORMULES.

— Fundació Diagrama: 44,5
— Grec: 15,43

La diferència essencial la trobem en l’aplicació de la fórmula que s’aplica per
valorar I’ Import de l'oferta presentada com a pressupost de la base de licitació
del servei. El fet és que no permet massa explicacions ja que per la resta
d'apartats ( 2 i 3) les entitats presenten dues propostes molt semblants en quan
a continguts i qualitat i de fet la diferència de punts d’aquests dos apartats és la
mínima (05 punts).

Pilar Salas
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’ Ed.Socia'I/“ ’""" Treba Éïor Social/ Psicòleg/
Equip Infància Cap de sec or LL.Nord Cap de secció Inf ància i família.

Guille ára Colom Marcel.lí Fernández de Heredia.


