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Àrea:
Recursos
Humans,
Ocupació
i
Emprenedoria
Unitat: Ocupació i Emprenedoria
Ref: AGO/dmp/mmc
Exp: 12680
Assumpte: Informe sobre la valoració del
sobre 3 referent als criteris avaluables de forma
automàtica pel servei de formació en
autoocupació i formació específica per a joves
en entorns rurals.

INFORME

En data 30 de juny de 2021 es va donar obertura al sobre número 3 (criteris
avaluables de forma automàtica) de les ofertes presentades per les quatre
empreses que liciten pel servei de formació en autoocupació i formació específica
per a joves en entorns rurals, pel projecte FORMACION AUTOEMPLEO JÓVENES
ZONA RURAL, emmarcat dins la convocatòria del Reial Decret 123/2018.
Els criteris avaluables de forma automàtica són l’oferta econòmica (fins a 40 punts) i
l’experiència prèvia en la formació objecte del contracte (fins a 11 punts), el que fa
un màxim total de 51 punts.

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=b5e56841-1f4a-420d-af3a-fc8faf8329d3

Per valorar el criteri de l’oferta econòmica s’agafa com a referència el pressupost
base de licitació (IVA exclòs) de cada lot:
Concepte

Pressupost base licitació
(IVA exclòs)

Lot 1: Formació emprenedoria generalista Baix
Penedès

4.958,68€

Lot 2: Formació emprenedoria generalista Priorat

4.958,68€

Lot 3: Formació emprenedoria generalista Terra Alta

4.958,68€

Lot 4: Formació emprenedoria generalista Conca de
Barberà

4.958,68€

Lot 5: Formació emprenedoria generalista Montsià

4.958,68€

Lot 6: Formació emprenedoria especialitzada Conca
de Barberà

22.520,66€

Lot 7: Formació emprenedoria especialitzada Montsià

19.132,23€

Les ofertes que es presentin no poden superar el pressupost base de licitació de
cada lot.
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La puntuació de les ofertes es calcula aplicant la següent fórmula:

Px = Oe * 40
Ox
Px: oferta validada
Oe: pressupost més econòmic (IVA exclòs)
Ox: pressupost valorat (IVA exclòs)
La puntuació màxima són 40 punts.
El criteris d’experiència prèvia en la formació objecte del contracte es valora
d’acord amb el següent barem:
• Experiència en formació autoocupacional i cultura emprenedora (lots de l’1 al
5) o formació específica de la matèria (lots 6 i 7) de més d’un curs i fins a 3
cursos: 5 punts.
• Experiència en formació autoocupacional i cultura emprenedora (lots de l’1 al
5) o formació específica de la matèria (lots 6 i 7) de més de 3 cursos i fins a
6 cursos: 8 punts.
• Experiència en formació autoocupacional i cultura emprenedora (lots de l’1 al
5) o formació específica de la matèria (lots 6 i 7) de més de 6 cursos: 11
punts.

S’ha realitzat la valoració de la documentació presentada per les empreses
licitadores:
•Fundació Autoocupació (Lots 1,2,3,4 i 5)

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=b5e56841-1f4a-420d-af3a-fc8faf8329d3

• Oferta econòmica
Lot 1: 4.901,25€
Lot 2: 4.901,25€
Lot 3: 4.901,25€
Lot 4: 4.901,25€
Lot 5: 4.901,25€
Càlcul: 4.214,88€ * 40 = 34,40 punts a cada lot
4.901,25€

•Experiència prèvia
Més de sis cursos: 11 punts a cada lot
Total: 34,40 + 11 punts= 45,4 punts a cada lot
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•Península Corporate Innovation S.L (Lots 1,2,3,4 i 5)
•Oferta econòmica
Lot 1: 4.214,88€
Lot 2: 4.214,88€
Lot 3: 4.214,88€
Lot 4: 4.214,88€
Lot 5: 4.214,88€
Càlcul: 4.214,88€ * 40 = 40 punts a cada lot
4.214,88€
• Experiència prèvia
Més de sis cursos: 11 punts a cada lot
Total: 40 + 11 punts= 51 punts a cada lot

•Cerveses de la Segarra S.L. (Sergi Torres) (Lot 6)
•Oferta econòmica
Lot 6: 22.520,66€
Càlcul: 22.520,66€ * 40 = 40 punts
22.520,66€
•Experiència prèvia

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
https://egovern.altanet.org/valida/?codigoVerificacion=b5e56841-1f4a-420d-af3a-fc8faf8329d3

No presenten documentació. 0 punts

•Associació Video Art Game (Lot 7)
•Oferta econòmica
Lot 7. 19.132,23€
Càlcul: 19.132,23€ * 40 = 40 punts
19.132,23€

•Experiència prèvia
No presenten documentació. 0 punts
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El resum de la valoració de la totalitat dels sobres (sobre 2 criteris de valor i sobre 3
criteris automàtics) és el següent:
Lots

Fundació Autoocupació

Península
Corporate
Innovation S.L

Cerveses de la Associació Video Art
Segarra S.L (Sergi
Game
Torres)

Crit valor
(sobre 2)

Crit autom
(sobre 3)

Crit valor
(sobre 2)

Lot 1

45

45,4

37

51

-

Lot 2

45

45,4

37

51

-

Lot 3

45

45,4

37

51

Lot 4

45

45,4

37

Lot 5

45

45,4

Lot 6

-

Lot 7

-

Total
punts

Crit valor
(sobre 2)

Crit
autom
(sobre 3)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

-

-

-

-

37

51

-

-

-

-

-

-

-

41

40

-

-

-

-

-

-

-

24

40

90,4 cada lot

Crit
Crit valor Crit autom
autom (sobre 2) (sobre 3)
(sobre 3)

88 cada lot

81

64

Per tot això, es proposa:

Per a la verificació del següent codi podrà connectar-se a la següent adreça
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•Adjudicar la contractació dels Lots 1, 2, 3, 4 i 5 a l’oferta que ha obtingut més
punts (90,4 punts) presentada per l’empresa Fundació Autoocupació per un
import de 4.901,25€ IVA exclòs per lot.
•Adjudicar la contractació del Lot 6 a l’oferta que ha obtingut més punts (81
punts) presentada per l’empresa Cerveses de la Segarra S.L (Sergi Torres)
per un import de 22.520,66€ IVA exclòs.
•Adjudicar la contractació del Lot 7 a l’oferta que ha obtingut més punts (64
punts) presentada per l’empresa Associació Video Art Game per un import
de 19.132,23€ IVA exclòs.

Tarragona, 5 de juliol de 2021
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