VALORACIO DE LA INFORMACIO CONTINGUDA EN EL
Criteris avaluables mitjançant l'aplicació de tórmules
Import de la oferta presentada com a

pressupost de la base de licitació

«

SOBRE C

»

del tot

(Màxim: 25 punts)

Formula que s'aplica

P:PM'(PL-Po)l(PL—Pm)

PM: Puntuació màxima

P: Puntuacióde l'oterta que es valora

25

PL: Import de la licitació (sense lVA)

525.E70,88 € Po: Import de l'alerta que

BAIXA TEMERARÍA

“930332 €

(—7%)

0,40

es valora

515.811,12 €

Pm: Import de l'clena més econòmica

25,00

494031,“ €
494331,“ €

Augment del n'? d’hores de tallers
(Maxim: 10 punts)

Formula que s'aplica

P = 4+((G'HT) / HTln)

PM: Puntuació màxima

P. Puntuacióde l'oferta que es valora

7,40

10,00

170

300

21

37

8,00

7,33

HO: Nç' total d'hores d'augment de la jornada
laboral de | , oferta que es valora

12

10

de blocs de % que suposa aquesta
ampliació

2

2

0,70

0,70

3

3

2

2

10

total d'hores de tallers
ampliades de la millor alerta d'ampliació
de tallers
HTm:

NE

Minim d'hores de millora valorades

'," N ““al “ hores de “"as “m'a!“ “9
lolena que es valora
_

sumen

n

N i; de blocs de 8" que
ampliació

120 h/loticurs

.

.

_

“""“ aques“

lnnovacionsen noves tecnologies: aules d'informàtica mòbils, arnb ordinadors portàtils, software
manteniment inclòs

i

(Maxim: 7 punts)
1 aula de 10 ordinadors = 5
punts
N" Ordinadors addicionals 0'5'ordinador

Formula que s'aplica
PM. Puntuació màxima

7
1

N”

Puntuacióde loteria que es valora
pantalla = 4 punts

P:

aula de 10 ordinadors + projector

l

Ordinadorsaddicionals (0'5'crdinador)
Ordenadors ofertats

Creació d'ocupació: augment iornada laboral personal informació
(Màxim: 8 punts)

Formula que s'aplica
PM: Puntuació

xima

total d . notes d . augment de la
|ornada laboral de la millor olerla
.
., de tallers
d . ampliació
.

l-lcm.

Mínim

P = 2+2+((4'HO) / Hom)

P: Puntuacióde l'alerta que es valora

8

N ,,

d'hores de millora valorades

12,00
5 h/selmana

Nn

lguallal d'oportunitats:Compromis de dissenyar i aplicar
(Màxim: 1 punt)

Formula que s'aplica
PM: Puntuació màxima

mesures de conciliació

o pla d'igualtat

Compromls=1 punt
1

P:

Puntuacióde l'oferta que es valora

Presenta compromis adequat als requisits dels plecs (No/Si)

Criteris lingüístics: Maior titulació de coneixements de català
(Màxim: 1 punt)

Formula que s'aplica
PM: Puntuació màxima

Número de treballadorsde coordinació.
animació i inlorn'iació del lot

N“
1

9r

treballadors amb major titulació / N” treballadors lot
F: Puntuacióde l'oferta que es valora
Número de treballadors amb major
formació de català de la requerida als plecs
(un nivell)

Número de treballadors amb major
lormació de català dela requerida als plecs
(dos nivells)

