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Acta de l'obertura del sobre C referent a la contractació
conjunta del servei d'un sistema de Videoconferencia
(VC). Exp. 17/29.

Barcelona, 23 de gener de 2017

Ordre del dia
1)
2)
3)
4)
5)

Resultats obtinguts de la valoració dels sobres "B".
Obertura dels sobres "C" (Oferta economica i criteris de valoració automatica).
A valuació global de les propostes presentades.
Proposta d'adjudicació.
Aprovació, si escau, de l'acta de la reunió.

Assistents

~

President

Xavier Peiró

Director de Serveis TIC

Suplent

Caterina Parals

Coordinadora de Sistemes i Xarxes

Secretaria

l\farisol Montero

Administració

Vocal Interventora

Maria José Miranda

Cap de Finances

Vocal Assessor jurídic

David Tedó

Assessor jurídic

csuc
csuc
csuc
csuc
csuc

S'excusen

•
•
•

Vocal
Vocal
Vocal

Jordi Mas
David Barroso
J osep Matamoros

Cap Unitat Aplicacions Corporatives- UPF
Director de Sistemes d'Informació i Comunicació- UdL
Coordinador de Projectes i Aplicacions- UOC

Gran (apita, 2 (Edifici Nexus) • 08034 Barce lona • 93 205 6464 • www.csuc.cat

NIF Q-5856253 -1

CS[JJC

E x p e d i e nt 1 7 / 29

A Barcelona, essent les 9.30 hores del dia 23 de gener de 2018, a la sala de Juntes de l'edifici
Annexus del CSUC, es reuneix la Mesa (en sessió no pública) per tractar els assumptes indicats
a l'orde del dia exposat anterio1ment.

1.- Res ultats obtinguts de la va loració deis sobres "B".
El President obre la sessió agraint als tecnics que han parti.cipat en l'analisi i _valoració de les
ofertes el seu esforc;: i dedicació.
S'adjunta a l'acta !'informe tecnic de valoració de les ofertes (Annex I) .
La Mesa revisa !'informe i la puntuació de les ofertes, i ACORDA
Primer.- A cceptar !'informes tecnic de valoració de les ofertes que s'adjunta a aquesta acta com
Annex I, en el qual es valoren les ofertes presentades pels licitadors admesos amb el resultat
total següent:
•

L'oferta presentada p er Seidor, S.L. no inclou el certi.ficat emes pel fabricant que
acredita el provei:dor com a instal·lador habilitat del producte ofert tal com s'exigei.'C en
els plecs tecnic i administrati.u. D onat que la presentació d'aquest document es un
requeriment de caracter obligatori i donat el fet que Seidor, S.L. NO L'APORTA, es
considera que cal EXCLOURE l'oferta presentada per Seidor, S.L. per
l'incompliment dels preceptes exigits en els plecs de la present licitació.

Conforme la proposta de la mesa de contractació d'EXCLOURE l'oferta presentada perla
mercantil SE IDO R, S.L. es procedeix a valorar nom és l'oferta presentada per ELEARNING
SOLUTIONS, S.L. (veure Annex II informe valoració economic).

Servei Videoconferencia
Aft:res factors puntua bles
Solidesa de la infraestructura de la platafo r ma.
Seguretatiredundanc0
Xarxa distribució dades. Seouretat 1redundancia
HD 1080 d isoonible act ualment en la modalitat de comoo
Jhteoració a LMS Moodle i Saka i amb API's
HTMLS 1Web RTe actualment
Enreglstrament sessions ve en el pro pi sistema
Possibilitat d'integraciÓ de sales físlques de ve
Federació ldentitats amb protocol SAML 2 .0
Servldo rs situats a la UE
eonnexió a alguna xarxa academica de Géant o en
algun punt neutre espanyol eATNIX o ESpanix
Escalabilitat amb solució de continu'itat
TOTAL

Resum factors puntuables
Nivel!

Ref.

Punts

e - Le arnina

Puntuable

6 .10.1

3

2

Puntuable
Puntuable
Puntuable
Puntuable
Puntuable
Puntuable
Puntuable
Puntuable

6.10 .2
6 .10 .3
6. 10.4
6 .10.S
6 .10.6
6 .10.7
6.10 .8
6.10 .9

3
1
2
2
2
1
1
2

2
1
1
2
2
1
1
2

Puntuable

6 .10.10

1

o

Puntuable

6 .10.11

2

2

20

16

2
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Per tant, l'obtenció de la puntuació és de 16 punts sobre 20.

A les 9.45 hores s'inicia l'acte públic d'obertura dels sobres "C" (Oft1ta economica i aite1is de
valoració atttomatica) presentades pels licitadors al procediment núm. 17 /29 per a conjunta del
se1vei d'un sistema de Videoconferencia.
No hi ha assistencia externa en representació de cap empresa.
A continuació, i previa comprovació de la integritat dels sobres, es procedeix a !'obertura del
sobre "C" de !'empresa ELEARNING SOLUTIONS, S.L. el qual conté:

Empresa
1

Sobre tancat i identificat

Proposta Memoria

Confidencialitat de dades

Elearning Solutions, S.L.

A continuació, el President de la Mesa convida els assistents a formular les manifestacions que
estimin pertinents.
I no havent-hi més assumptes a tractar el President dóna per finalitzat l'acte pública les 10.15
hores.
Posteriorment, en acte no públic, la Mesa analitza amb deteniment el contingut de l'oferta. Es
verifica que l'oferta no supera l'import i valor maxim previst als Plecs que regeixen la licitació,
i que no es tracta d'una oferta desproporcionada.
D'acord amb tot !'anterior, la Mesa acorda per unanimitat:

Primer.- Atorgar les puntuacions que s'indiquen
a)

A les ofertes dels sobres "C" presentades perles empreses no excloses de la licitació la
següent puntuació:

Les oferta economica presentada pel licitador ha estat la següent:

Elearning Solutions

Coma resultat de l'aplicació de la formula la puntuació de l'oferta económica
obtinguda per Elearning Solutions és la següent:
J

Oferta económica

51,671

3
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La puntuació total obtinguda en l'oferta presentada en sobre "C" és la següent:
-

CRITERI

-

-

Puntuació maxima

i' ELEARNING SOLUTIONS

Oferta económica

55

51,67

Mi llores

10

10

Gestió del servei i qualitat

10

10

Equip de treball

5

5

80

76,67

TOTAL

b) A les empreses no excloses de la licitació la puntuació total següent (sobres "B" i
((C''):
~~~ ~~- ~

CRITERI

Puntuació maxima

Oferta sobre B

20

16

Oferta sobre C

80

76,67

TOTAL

100

92,67

Segon.- Donar per aprovada la present Acta.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió quan són les 14.30 hores, lliurant-se
la present acta, de tot el qual CERTIFICO.

Vistiplau,

Marisol Montero
Secretaria

Xavier Peiró
President

4
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Valoració de les ofertes presentadas al Sobre C de la
licitació per a la contractació conjunta del servei d'un
sistema de Videoconferencia (VC). Exp. 17/29.

Barcelona, 25 de gener de 2018

1. Oferta económica (fins a 55 punts)
Es valorara el preu ofert pera la configuració basica (sense les opcions).
La fórmula pel calcul de la puntuació sed:

P¡ =55x(101.000/0J
On:
Pi

Punts obtinguts per l'oferta i-essima

Oi

Preu de l'oferta i-essima

Els punts obtinguts s'arrodoniran fins a la decima de punt més propera.
Si el valor Oi és inferior a 101.000, als efectes de calcul, es considerara que el valor Oi sera
101.000
Les oferta economica presentada pel licitador ha estat la següent:

Elearning Solutions

Coma resultat de l'aplicació de la formula la puntuació de l'oferta económica obtinguda per
Elearning Solutions és la següent:

1Oferta económica

51,671

1/5
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2. Millo res (fins a 1O punts)
Per a les millores s'ha aplicat la suma dels següents criteris:
Millores VC

Ref.

Punts

Permeti el treball en situació de preparació

3.1.1

1

Permeti descarrega d'arxius i aplicacions

3.1.2

1

Domini o subdomini propi pera la URL

3.1.3

1

Permeti l'edició basica deis enregistraments amb eina própia o externa

3.1.4

1

Permeti la programació deis enregistraments

3.1.5

2

3.1.6

1

Permeti fer enquestes

3.1 .7

1

Prestacions d'interactivitat en les sessions en streaming

3.1.8

1

3.1.9

1

Permeti el seguiment de l'audio d'una sessió de

ve a través de teléfon

amb cost de trucada local

Permeti la reproducció per streaming de les

ve enregistrades

Total

10

Les millores presentades per Elearning Solutions són les següents:
Permeti el treball en situació de preparació

Si

Permeti descarrega d'arxius i aplicacions

Si

Domini o subdomini propi pera la URL

Si

Permeti l'edició basica deis enregistraments amb eina propia o externa

Si

Permeti la programació deis enregistraments

Si

Permeti el seguiment de l'audio d'una sessió de
amb cost de trucada local

Ve a través de teléfon

Si

Permeti fer enquestes

Si

Prestacions d'interactivitat en les sessions en streaming

Si

Permeti la reproducció per streaming de les

ve enregistrades

2/ 5

Si
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Com a resultat de l'aplicació del criteri de valoració fixat al PCAP, es determina que la
puntuació obtinguda per Elearning Solutions en les millores és la següent:
Permeti el treball en situació de preparació

1

Permeti descarrega d'arxius i aplicacions

1

Domini o subdomini propi pera la URL

1

Permeti l'edició basica deis enregistraments amb eina propia o externa

1

Permeti la programació deis enregistraments

2

Permeti el seguiment de l'audio d'una sessió de

ve a través de teléfon amb cost de trucada local

1

Permeti fer enquestes

1

Prestacions d'interactivitat en les sessions en streaming

1

Permeti la reproducció per streaming de les

Ve enregistrades

1
10

Total

3. Gestió del servei i qualitat (fins a 1O punts)
Per a la gestió del servei i qualitat s'ha aplicat la suma dels següents criteris:

Gestió i qualitat VC
Temps resposta . Es valorara amb 2 punts si el temps de resposta al servei d'atenció basic a
l'usuari és igual o inferior a 6 h.

Ref.

Punts

6.10.12

2

6.10.13

2

6.10.14

2

6.10.15

2

6.10.16

1

6.10.17

1

Continu"itat en comput trimestral. Es valorara amb 1 punt si la continunat del servei en cómput
trimestral és superior al 99% i amb 1 punt addicional si és superior al 99,5%. En cas que no
s'ofereixi continurtat en cómput trimestral o si aquesta és inferior al 99% la puntuació sera de zero
punts.
Qualitat: temps de latencia, jitter i paccket loss. Es valorara amb 2 punts (si compleix les tres
condicions que s'indiquen) la qualitat del servei en termes de temps de latencia (inferior a 300 ms) ,
jitter (inferior a 20 ms) i packet loss (inferior a 1%).
Catara incorporat com a interfície Es valorara amb 2 punts si el catala és en la interfície de
l'usuari en el termini maxim d'un any des de la signatura del contracte. En cas contrari la puntuació
sera zero punts.
Assisténcia remota als organitzadors de VC i al personal TIC (opció 4.1) amb cost inferior al
1O~s valorara amb 1 punt si el cost del servei proposat és inferior al 10% del valor de la oferta
(pe al mateix període de temps) .

fJ

~ssisténcia

remota extensa als organitzadors de VC i al personal TIC (opció 4.2) amb cost

inferior al 15%. Es valorara amb 1 punt si el cost del servei proposat és inferior al 15% del valor de
la oferta (peral mateix període de temps) .

10

Total

315
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Per a la gestió i qualitat Elearning Solutions presenta les següents opcions:
Temps resposta . Es valorara amb 2 punts si el temps de resposta al servei d'atenció basic a

Si

l'usuari és igual o inferior a 6 h.
Continu"itat en cómput trimestral. Es valorara amb 1 punt si la continu'itat del servei en
cómput trimestral és superior al 99% i amb 1 punt addicional si és superior al 99,5%. En cas

Si

que no s'ofereixi continu'itat en cómput trimestral o si aquesta és inferior al 99% la puntuació
sera de zero punts.
Qualitat: temps de latencia, jitter i paccket loss. Es valorara amb 2 punts (si compleix les
tres condicions que s'indiquen) la qualitat del servei en termes de temps de latencia (inferior a

Si

300 ms), jitter (inferior a 20 ms) i packet loss (inferior a 1%).
Catala incorporat com a interfície Es valorara amb 2 punts si el catala és en la interfície de
l'usuari en el termini maxim d'un any des de la signatura del contracte. En cas contrari la

Si

puntuació sera zero punts.
Assistencia remota als organitzadors de

ve i al personal TIC (opció 4.1) amb cost

inferior al 10% Es valorara amb 1 punt si el cost del servei proposat és inferior al 10% del

Si

valor de la oferta (per al mateix període de temps).
Assistencia remota extensa als organitzadors de VC i al personal TIC (opció 4.2) amb
cost inferior al 15%. Es valorara amb 1 punt si el cost del servei proposat és inferior al 15%

Si

del valor de la oferta (peral mateix període de temps) .

Coma resultat de l'aplicació del criteri de valoració fL'<at al PCAP, es determina que la
puntuació obtinguda per Elearning Solutions en gestió i qualitat és la següent:
Temps resposta . Es valorara amb 2 punts si el temps de resposta al servei d'atenció basic a
l'usuari és igual o inferior a 6 h.

2

Continu'ltat en cómput trimestral. Es valorara amb 1 punt si la continu'itat del servei en
cómput trimestral és superior al 99% i amb 1 punt addicional si és superior al 99,5%. En cas
que no s'ofereixi continu'itat en cómput trimestral o si aquesta és inferior al 99% la puntuació

2

sera de zero punts.
Qualitat: temps de latencia, jitter i paccket loss. Es valorara amb 2 punts (si compleix les
tres condicions que s'indiquen) la qualitat del servei en termes de temps de latencia (inferior a

2

300 ms), jitter (inferior a 20 ms) i packet loss (inferior a 1%).
Catala incorporat com a interfície Es valorara amb 2 punts si el catala és en la interfície de
l'usuari en el termini maxim d'un any des de la signatura del contracte. En cas contrari la

2

puntuació sera zero punts.
~stencia

p

remota als organitzadors de VC i al personal TIC (opció 4.1) amb cost

inferior al 10% Es valorara amb 1 punt si el cost del servei proposat és inferior al 10% del

1

valor de la oferta (peral mateix període de temps) .
Assistencia remota extensa als organitzadors de VC i al personal TIC (opció 4.2) amb
cost inferior al 15%. Es valorara amb 1 punt si el cost del servei proposat és inferior al 15%

1

del valor de la oferta (peral mateix període de temps) .
Total

10

4/5
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4. Equip de treball (fins a 5 punts)
Es valorara el conei."Xement i experiencia de l'equip de treball sobre les implantacions del
sistema proposat en l'entorn universitari (en entorns equiparables, en volum i ambit formatiu)
amb un punt, fins a un maxim de 5 punts, per cada persona de l'equip de treball que hagi
participat en projectes en l'entorn universitari.

Elearning Solutions certifica que 5 persones de l'equip de treball disposen de coneixements
i experiencia de l'equip de treball sobre les implantacions del sistema proposat en l'entorn
universitari per ai."Xo obté 5 punts en aquest apartat.

5. Puntuació total deis criteris avaluables de forma automatica
La puntuació total dels criteris avaluables de forma automatica (Sobre C), és la següent:
-

CRITERI

-

--

-

ELEARNING
SOLUTIONS

Oferta económica

51,67

Mil lores

10,00

Gestió del servei i qualitat

10,00

Equip de treball

5,00

TOTAL

-

76,67

Xavier Peiró

Caterina Parals
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