Diputació de Tarragona
Àrea de Serveis Interns
Contractació i Expropiacions
ANUNCI de la Diputació de Tarragona pel qual es fa pública la licitació d'un contracte
de serveis
Exp. 8004330008-2020-0012680
Per acord de Junta de Govern, de data 27 d’abril de 2021, s’ha aprovat l'expedient de
contractació, per procediment obert, del servei de formació en autoocupació i formació
específica per a joves en entorns rurals. Per mitjà del present s'anuncia l’inici dels
tràmits de licitació, que tindrà lloc amb subjecció a l'establert al plec de clàusules
administratives aprovat, d'acord amb el detall següent:
1. Entitat adjudicadora
a) Diputació de Tarragona
b) Dependència que tramita l’expedient: Contractació i Expropiacions

1. Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 2a planta
2. Localitat i codi postal: Tarragona, 43003
3. Codi NUTS: ES514
4. Telèfons: 977296640 – 977296645 – 977296624
5. Fax: 977296668
c) Tipus de poder adjudicador: Administració Pública
d) Principal activitat del poder adjudicador: Serveis públics generals
e) Central de compres / contractació conjunta: No
f) Número d'expedient: 8004330008-2020-0012680
g) Obtenció de documentació:
1. Adreça del perfil de contractant:
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licitaciones
2. Adreça de la Plataforma de contractació electrònica:
https://pdc.diputaciodetarragona.cat
3. Adreça electrònica: contractacio@dipta.cat
4. Data límit d’obtenció d’informació: 24 de maig de 2021
2. Objecte del contracte

a)

Descripció de l’objecte: El disseny, creació, impartició, seguiment d’assistència i
coordinació amb personal tècnic de cinc formacions d’autoocupació per a joves de
16 a 29 anys, una formació específica en elaboració de cervesa artesanal i una
formació específica en videoart i disseny de videojocs, per oferir uns coneixements
que els hi permetin autoocupar-se o crear la seva pròpia empresa en municipis

b)

rurals de la Demarcació de Tarragona.
Divisió per lots i núm.: SI. Per a la tramitació de la contractació s’han diferenciat 7
lots:

Lot 1

Disseny, creació i docència del programa de formació en autoocupació i cultura
emprenedora, adreçada a joves de 16 a 29 anys i que s’impartirà a la població de
Sant Jaume dels Domenys, a la comarca del Baix Penedès.

Disseny, creació i docència del programa de formació en autoocupació i cultura
Lot 2 emprenedora, adreçada a joves de 16 a 29 anys i que s’impartirà a la població de
Falset, a la comarca del Priorat.

c)

Lot 3

Disseny, creació i docència del programa de formació en autoocupació i cultura
emprenedora, adreçada a joves de 16 a 29 anys i que s’impartirà a la població de
Gandesa, a la comarca de la Terra Alta.

Lot 4

Disseny, creació i docència del programa de formació en autoocupació i cultura
emprenedora, adreçada a joves de 16 a 29 anys i que s’impartirà a la població de
Santa Coloma de Queralt, a la comarca de la Conca de Barberà.

Lot 5

Disseny, creació i docència del programa de formació en autoocupació i cultura
emprenedora, adreçada a joves de 16 a 29 anys i que s’impartirà a la població de
La Galera, a la comarca del Montsià.

Lot 6

Disseny, creació i docència del programa de formació en Elaboració i
comercialització de cervesa artesana, adreçada a joves de 16 a 29 anys i que
s’impartirà a la població de Santa Coloma de Queralt, a la comarca de la Conca de
Barberà.

Lot 7

Disseny, creació i docència del programa de formació en Videoart i disseny de
videojocs, adreçada a joves de 16 a 29 anys i que s’impartirà a la població de La
Galera, a la comarca del Montsià.

Lloc d’execució:
Lot 1. Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès).
Lot 2. Falset ( Priorat)
Lot 3. Gandesa (Terra Alta)
Lot 4. Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà)
Lot 5. La Galera (Montsià)
Lot 6. Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà).
Lot 7. La Galera (Montsià)

El lloc on s’impartiran les activitats formatives seran espais conveniats entre la Diputació
de Tarragona i els diferents ens públics. La Diputació facilitarà als adjudicataris els
espais on es portaran a terme les formacions.

d)

Codi NUTS: ES514

e)

Termini d’execució: El termini d’execució del contracte serà de 15 dies per
cadascun dels lots 1 a 5, i de 60 dies per cadascun dels lots 6 i 7. Es preveu que
l’inici de l’execució comenci durant el segon semestre del 2021. Es preveu iniciar
les formacions durant el 2n semestre de 2021.
Lots 1, 2 i 3: Inici previst primera setmana de setembre de 2021.
Lots 6 i 7: Inici previst primera setmana de setembre de 2021.
Lots 4 i 5: Inici previst al novembre de 2021, un cop finalitzats els lots 6 i 7 i
assegurant la coordinació i continuïtat formativa.
El calendari específic serà definit entre l’empresa guanyadora i la Diputació de
Tarragona un cop formalitzat aquest contracte.

f)

Admissió de pròrroga: No.

g)

CPV: 08_80.500000-9. Serveis de formació.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tipus de contracte: Serveis
b) Tramitació: Ordinària
c) Procediment: Obert
-S’aplica un acord marc: No
-S’aplica una subhasta electrònica: No
-S’aplica un sistema dinàmic d’adquisició: No
d) Criteris d’adjudicació: pluralitat de criteris (Annex XI i XII)
-Subjectes a judici de valors: memòria tècnica explicativa, puntuació màxima fins
a 49 punts amb la següent distribució:
-

Planificació dels mòduls formatius: fins a 10 punts.
Planificació dels mòduls formatius: fins a 10 punts.
Coherència i uniformitat dels mòduls formatius: fins a 10 punts.
Ús de noves tecnologies en els mòduls formatius: fins a 10 punts.
Incorporació de l’economia social i l’emprenedoria col·lectiva: fins a 9
punts

-Automàtics: oferta econòmica, puntuació màxima fins a 51 punts amb la següent
distribució:
-

-

Oferta econòmica, fins a 40 punts.
Experiència en formació autoocupacional i cultura emprenedora (lots 1 a
5) o formació específica de la matèria (lots 6 i 7), fins a 11 punts, d’acord
amb el següent barem:
o Més d’un curs i fins a 3 cursos: 5 punts
o Més de 3 cursos i fins a 6 cursos: 8 punts
o Més de 6 cursos: 11 punts

4. Valor estimat del contracte

Valor total estimat del contracte: 66.446,29 € (import amb IVA exclòs).
5. Pressupost base de licitació

LOT

IMPORT SENSE
IVA

IMPORT IVA
21%

IMPORT MÀXIM
21% IVA inclòs

Lot 1

4.958,68

1.041,32

6.000,00 €

Lot 2

4.958,68

1.041,32

6.000,00 €

Lot 3

4.958,68

1.041,32

6.000,00 €

Lot 4

4.958,68

1.041,32

6.000,00 €

Lot 5

4.958,68

1.041,32

6.000,00 €

Lot 6

22.520,66

4.729,34

27.250,00 €

Lot 7

19.132,23

4.017,77

23.150,00 €

Total

66.446,29 €

13.953,71 €

80.400,00 €

6. Admissió de variants: No
7. Garanties exigides
a) Provisional: No es preveu per aquest contracte
b) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs
c) Termini de garantia: sis (6) mesos des de la finalització del contracte

8. Capacitat i solvència (Annex V)
SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA (article 87 LCSP):

a) Volum anual de negoci o bé volum anual de negoci a l'àmbit a què es refereix el
contracte, referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de
les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les
ofertes.
Criteri: El licitador, referit a l’any de major volum de negocis dels tres últims conclosos,
haurà d’acreditar el següent import de valor anual de negocis:
Lot 1:
Lot 2:
Lot 3:
Lot 4:
Lot 5:
Lot 6:
Lot 7:

7.500,00 €
7.500,00 €
7.500,00 €
7.500,00 €
7.500,00 €
33.800,00 €
28.725,00 €

S'acreditarà mitjançant el volum anual de negocis, per mitjà dels comptes anuals
aprovats i dipositats en el registre mercantil o en el registre oficial que correspongui
SOLVÈNCIA TÈCNICA (article 90 LCSP):

a) Per als lots de l’1 al 5, els formadors hauran d’haver impartit un mínim d’un curs de
formació en d’autoocupació i cultura emprenedora en els darrers 3 anys.
b) Per al lot 6, els formadors hauran d’haver impartit un mínim d’un curs de formació
en elaboració i comercialització de cervesa artesana en els darrers 3 anys.
c) Per al lot 7, els formadors hauran d’haver impartit un mínim d’un curs de formació en
videoart i disseny de videojocs en els darrers 3 anys.
Aquesta experiència s’acreditarà mitjançant l’aportació del perfil curricular dels
formadors i certificats de bona execució.
9. Condicions especials d’execució del contracte (Annex XIII)
10. Subcontractació: Si, obligació d’indicar en la proposició la part del contracte que es
tingui previst subcontractar.
11. Tramesa de l’enviament de l’anunci al DOUE: No procedeix.
12. ACP aplicable al contracte: No.
13. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data i hora límit presentació: 31 de maig de 2021, a les 14:00 hores
b) Documentació: s’indica a l'apartat 2.2.2 del quadre de característiques del Plec
de clàusules administratives.
c) Presentació electrònica: Les proposicions s'hauran de presentar electrònicament
mitjançant el sobre electrònic publicat en la Plataforma de contractació
electrònica de la Diputació de Tarragona a l'adreça pdc.diputaciodetarragona.cat.
Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics en la forma prevista
en aquest plec seran excloses de la licitació.
d) Adreça electrònica per a la recepció d’ofertes: pdc.diputaciodetarragona.cat
e) S’utilitzen les comandes electròniques: No procedeix
f) S’accepta la facturació electrònica: Si
g) S’utilitza el pagament electrònic: Si
14. Obertura de les ofertes per mitjans electrònics
a) Entitat: Diputació de Tarragona.
b) Domicili: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.
c) Localitat: 43003 Tarragona.
d) Data i hora: 2 de juny de 2021, a les 11:00 hores
e) Persones autoritzades a assistir a l’obertura: Aquesta sessió no és pública i es
publicarà el resultat al Perfil de contractant.
f)

Termini durant el qual el licitador resta obligat a mantenir l’oferta: d’acord amb el
previst a l’art. 158 de la LCSP.

15. Llengües per a redactar ofertes o sol·licituds: Català o castellà.

16. Recursos
Recurs contenciós administratiu
-

Òrgan competent: Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona
Domicili: Av. Roma, 23, 43005 Tarragona
Termini per presentar el recurs: 2 mesos a comptar des de l’endemà de la
data de publicació al Perfil de contractant.

Recurs potestatiu de reposició
- Òrgan competent: el President de la Diputació de Tarragona
- Domicili: Passeig de Sant Antoni, 100, 43003 Tarragona
- Termini per presentar el recurs: un mes a comptar des del dia següent de la
publicació d’aquest anunci en el Perfil de contractant.

17. Indicar si el contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat
amb fons de la Unió Europea: Si
Cofinançat pel Fons Social Europeu – Iniciativa d’Ocupació Juvenil – El FSE inverteix en
el teu futur

