VALORACIÓ DEL CONTINGUT DEL SOBRE 2 (Judicis de valor)

OBJECTE: Acord marc subjecte a regulació harmonitzada per al subministrament de de material
de papereria,consumibles informàtics i segells de TMB. Lot 2: Equips relacionats amb informática
EXPEDIENT: 13734947
SOCIETAT: Transports de Barcelona S.A., Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A., Projectes i
Serveis de Mobilitat S.A., Transports Metropolitans de Barcelona S.L. i Fundació TMB

En el Plec de Condicions Particulars s'estableixen com a criteris de puntuació de judici de valor:

Respecte de la proposta de pla treball, es valorarà el detall de la descripció i la seva
adequació per a satisfer les necessitats i l’operativa del subministrament descrites al PPT.
Així mateix es valorarà la flexibilitat del horaris d’atenció comercial i de l’hora màxima de
recepció de comandes, sistemes de devolucions i reclamacions. Dels modes de relació amb
el client es valorarà la facilitat de contacte i l’actualització de la informació.
Es valorarà que els informes siguin detallats i la claredat de la informació que contenen. Fins
a 10 punts
Respecte de les mostres es valorarà la qualitat i funcionalitat apreciables dels articles
seleccionats. (indicats a l’Annex PPT articles marcats sobre 2)
Fins a 10 punts.

Fins a 20
punts

EMILIO SEGARRA SA
Bona descripció de les funcions, amb personal responsable de la compte de TMB, i operativa
de lliurament diari en les instal·lacions de TMB:
Horari d’atenció comercial de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 de dilluns a divendres, les
comandes rebudes abans de les 16:00 es pot produir el lliurament en menys de 24 hores en la
majoria dels casos. En casos d’urgència en el mateix dia.
Recollida a qualsevol lloc de devolucions indiferentment del motiu, i reposició del material.
Ofereixen diferents models de contacte, telefònicament i mitjançant correu electrònic.
Presenta mostra de 16 Gb en tecnologia 2.0
Puntuació: 9 punts de documentació + 5 punts de mostra.

INTEGRAPMC, S.L.
Extensa descripció de les funcions amb dades que no son d’interès per les necessitats i
operativa descrites al PPT.
Horari d’atenció comercial de 8:00 a 18:00 de dilluns a divendres, les comandes rebudes abans
de les 14:00 es pot produir el lliurament en menys de 24 hores en la majoria dels casos. D’altra
banda estableix mitjançant la pàgina web una atenció 24 hores 365 dies.
Recollida a qualsevol lloc de devolucions indiferentment del motiu, prèviament s’ha de
contactar per avisar de la recollida.
Ofereixen diferents models de procés productiu, telefònicament, mitjançant correu electrònic,
fax o mitjançant portal electrònic propi.

Presenta mostra de 32 Gb en tecnologia 3.0
Puntuació: 6,25 punts de documentació + 9 punts de mostra.

El resum de la puntuació és:
Licitadors

Puntuació

EMILIO SEGARRA SA
INTEGRAPMC, S.L.

14
15,25

18 d’octubre de 2021

Jose Manuel Campodarve Mur
Resp. de la Unitat de Control de Qualitat i Magatzem

