INFoRME rÉcxrc DE vALoRrcró oe LEs oFERTEs REI-ATIVES AL soBRE Hútt. z
pER LA coNTRAcr¡cló oEl SUBMINTSTRAMENTDE I MANTENTMENT PREVENTIU I
CORRECTIU DE I-A INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONS IEXCEPTUANT
t'etEctnóN¡cA DE HnHl DELs EDrFrcrs DE L'AJUNTAMENT DE L'HosprrALET DE
LLOBREGAT (Expedient 5U-35/201 8f .

En retació ats ptecs de prescripcions técniques per a [a contractació del manteniment

i subministrament preventiu i correctiu de ta infraestructura de tetecomunicacions
(exceptuant ['etectrónica de xarxal dets edificis de ['ajuntament de ['Hospitalet
Expedient SU-35120181, s'han rebut les ofertes següents, amb [a valoració que depén
de judici de vator corresponent:
f

o
o
o

o.

SISTEM.
INTEGRACI0NES DIGITALES G0LD, S.L. f lNDlGOl.
ELECN0R, S.A.
C0MSA INSTALACI0NES Y SERVICI0S INDUSTRIALES S.A.U. lC0MSA|.

Tal i com especifica [a ctáusuta 10.2 "Criteris en base a judicis de valor subjectius" del
ptec de ctáusutes administratives particul.ars fPCAPl, [a memória técnica, s'avaluará
d'acord amb ets subcriteris que es desgtossen a continuació:

a.

0rgahització det projecte: fins a 15 punts que representa un ó0 % det total de
puntuació dets judicis de valor.
i. Estabtiment d'un pta de comunicació. Comunicació det projecte tant als

ii.

ii¡.
iv.

b.

usuaris afectats com ats serveis técnics municipats.
Ptanificació de reunions.
Def inició de les diferents tasques.
Govern det Servei.

Recursos assignats: fins a 5 punts que representa un 20 % det total, de
puntuació dets judicis de vator.

i.
' ii.

c.

Nombre de técnics assignats aI projecte.
Qualificació i experiéncia det persona[.

Mittores de valor afegit retatives a l'objecte del contracte: f¡ns a 5 punts que
representa un 20 o/o det total de puntuació dets judicis de valor.

i.
ii.

¡ii.

Mittores retatives a documentació a presentar.
Mittores retatives at manteniment correctiu.
Mitlores retatives aI manteniment preventiu.

La puntuació obtinguda, d'acord ats criteris en base a judicis de vator subjectius,
obtinguts pets ticitadors ha estat:
srTEM
Criteri

Puntuació
mexlme

0rganització det projecte

i.

Estabtiment d'un pla de comunicació. Comunicació deL projecte tant ats
usuaris afectats com als serveis técnics municioals.

t5

Puntuació
assionada
15

ii.
ii¡.
iv.

Ptanificació de reunions.
Definició de tes diferents tasques.
Govern del Servei.
Defineix i estructura adequadament el. pla de comunicació tant amb el
serveis técnics municioats com amb els usuaris afectats. Detatta
t'objectiu, tes figures que intervenen, e[ ftux de les comunicacions
forigen, informació cana[, freqüéncia i destinataril. Detalta ta

funcionalitat de cada canaI de comunicació i com s'ha d'organitzar la
distribució de la informació.

Defineix ta ptanificació de les reunions, d'acord a[ demanat at ptec,
estabtint els objectius i seguiment dets mateixos.

Tat

i

com estabteix et plec, detatla et contingut

i

objectius de tes

diferents tasoues.
A nivett de documentació, especifica e[ contingut de [a documentació
generat, d'edificis, de les sates técniques i dels ttocs de trebatt.
Respecte aI manteniment preventiu, detatta e[ tipus de manteniment

a

realitzar en et cablejat estructurat, racks, armaris eléctrics, controI
d'accessos, sai's. Fa una programació det manteniment preventiu,
establint la periodicitat i les activitats a reatitzar, aportant cronograma
d'aquestes tasques.

0et

de[ manteniment,
les actuacions a realitzar així com ets procediment

manteniment correctiu, detatta t'objecte

especificant

d'execució. Defineix [a metodologia utilitzada per a aquesta tasca.

Pel govern del servei, estableix ta figura del cap de projecte amb
experiéncia en contractes similars, estabteix les seves funcions i
responsabi litats.

Recursos assignats

i.
ii.
i.

'

Nombre de técnics assignats at projecte'
Quatificació i experiéncia det personat'
Assigna at projecte e[ demanat al plec. Proporciona l'organigrama de
['empresa retacionant ets components assignats. Detatta els recursos
centratitzats disponibles per at control i gestió det projecte' De tot e[

personaI detalla funcions i responsabititats'

¡i.

Aporta quatificació det técnic especialista i de ['oficiat' Del cap de
projecte no especifica ta seva qualificació.
Especifica [a experiéncia det personaI assignat.

Mil,tores de valor afeoit retatives a t'obiecte del contracte

i.
ii.
¡¡i.

Mittores retatives a documentació a presentar.
Mittores retatives at manteniment correct¡u'
Mittores relatives aI manteniment preventiu'

i.

Proposa [a realització d'informes addicionats.

il.

Ofereix Catt Center propi 24X7.
Utitització de peces i recanvis originats'
Personat addicionat en cas necessari sense cost'

Informes d'equipament o sistemes que no compleixen normatives
garanties de bon funcionament.

iii.

Miltora continua dets procediments.

o

0roanització det projecte

i.
ii.
iii.
iv.
i.

Establiment d'un pla de comunicació. Comunicació det projecte tant als
usuaris afectats com als serveis técnics municipats.
Planificació de reunions.
Definició de les diferents tasques.
Govern del Servei.
Reatitza [a comunicació amb els usuaris i attres departaments det SliTlC
informant de les afectacions i dates.
Nó detalta e[ ftux de les comunicacions forigen, informació canal,

freqüéncia

i destinataril.

No detatta [a funcionatitat de cada canat de

comunicació i com s'ha d'organitzar la distribució de la informació.

ii.

Proposa reunió iniciat d'inici de projecte.
Proposa reunions trimestrats de coordinació i seguiment.

iii.

En ta definició de les diferents tasques, no desenvotupa ta tasca de
documentació generat.
Defineix les tasca de manteniment preventiu i correctiu.

No aporta programació del manteniment preventiu, no estableix ta
periodicitat i les activitats a reatitzar, no aporta cronograma d'aquestes
tasoues.

iv.

Pet govern det servei, estableix la figura det cap de projecte amb
experiéncia en contractes similars, estableix les seves funcions i
responsabi litats.

Recursos assionats

i.
ii.

Nombre de técnics assignats a[ projecte,
Qualificació i experiéncia del personal..

i.

Assigna

a[

projecte

et

demanat

a[ plec.

Detatta

els

recursos

centratitzats disponibles per aI control i gestió del projecte. De tot el

ii.

personal detatla funcions i responsabititats.
Aporta quatificació de tot el personal assignat.
No aporta l'experiéncia det personal assignat.

Mitlores de vator afeqit retatives a l'objecte del contracte

i.
i¡.
iii.
i.
ii.
¡ii.

Mitlores retatives a documentació a presentar.
Miltores retatives aI manteniment correctiu.
Mittores retatives a[ manteniment preventiu.
Proposa la realització d'enquestes de satisfacció.
Proposta de documentació i gestió de cablejat.
Quadre resum de compliment SLA.
Proposa la realització d'enquestes de satisfacció.

Plataforma de seguiment d'incidéncies..
Etiquetatge del cabtejat.
Formació a técnics municipats.
Acord marc amb fabricants.
Gestor técnic. Assessorament tecnolóorc.

0roanització del projecte

i.
ii.
iii.
iv.

Estabtiment d'un pta de comunicació. Comunicació del projecte tant ats
usuaris afectats com als serveis técnics municipats.
Ptanificació de reunions.
Definició de tes diferents tasques.
Govern del Servei.

i.

Defineix que et pla de comunicació será tant amb et serveis técnics
municipals com amb els usuaris afectats.
Proposa el sistema de gestió de tiquets com a sistema de comunicació.

ii.

Proposa iniciat d'inici de projecte.
Reunions periódiques mensuals de seguiment det servei.
Reunió de fi de servei.

¡ii.

En ta definició de les diferents tasques, no desenvotupa [a tasca de
documentació general.
Det manten¡ment preventiu detatta els objectius, informes,
metodotogia, periodicitat i procediments.
Del manteniment correctiu, especifica ['abast, procediments i gestió
d'incidéncies en base a metodologia lTlL.

iv.

Basat en directrius, potítiques i regtes.

Recursos assignats

i.
ii.

Nombre de técnics assignats at projecte.
Quatificació i experiéncia det personat.

at projecte e[ demanat a[ ptec. Aporta, com a recurs
centratitzats pool de técnics de cablejat estructurat. De tot el personal
detalta funcions i responsabititats.

i.

Assigna

ii.

Aporta quatificació i experiéncia det personal assignat.

Mittores de valor afeoit retatives a ['objecte del contracte

i.
ii.
iii.
i.

Millores retatives a documentació a presentar.
Mittores relatives al manteniment correctiu.
Mittores retatives at manteniment preventiu,
lnforme mensual de servei.
Ubicació de tes seus municipats en p[ánot, indicant criticitat.

Proposta

de software d'inventari d'elements passius i

estructurat.
Demostració de software d'inventari d'etements passius.

ii.

Trebatls fora de ['horari [aboral deI tontracte.
Amptiació de ['horari de recepció d'incidéncies.
Monitorització d'equipament actiu.

ii¡.

Accions de manteniment proactiu.
Monitorització d'equipament actiu.

cabtejat

co¡rsr

rNSTAtAcroN E5 Y SERVICI OS INDUSTRIALES s.A.U. lCoMSAl.

0rqanització de[ projecte

i.
ii.
iii.
iv.

Estabtiment d'un pta de comunicació. Comunicació del projecte tant ats
usuaris afectats com als serveis técnics municipats.
Ptanificació de reunions.
Definició de tes diferents tasques.
Govirn det Servei.

i.

No aporta pla de comunicació.

¡i.

Pl.anteja reunions de seguiment, táctiques i estratégiques.
Reunions presenciats o audio-conferéncia peI controt deI projecte.
Reunions mensuals els primers mesos.
Dátatta objectius de les reunions.

¡ii.

A nivetl de documentació, especifica et contingut de ta documentació
generat, d'edificis, de les sates técniques i dets [ocs de treball.
DeI manteniment preventiu defineix t'objectiu i metodotogia.

Det manteniment correctiu defineix ['objectiu

i

[a metodologia

de

resotució d'incidéncies.

No aporta programació del manteniment preventiu, no establint [a
periodicitat i les activitats a realitzar.

iv.

Creació d'un comité de seguiment o técnic.

Mitjangant mecanismes de controI

i

coordinació per part del cap de

Projecte.

Recursos assiqnats

i.
ii.

Nombre de técnics assignats al projecte.
Quatificació i experiéncia det personat.

i.

Assigna at projecte e[ demanat at ptec. Proporciona l'organigrama de
I'empresa relacionant els components assignats. Detalta ets recursos
centratitzats disponibtes per al control i gestió det projecte. De tot e[
personaI detatta funcions i responsabititats.

ii.

Aporta qualificació i experiéncia del personal assignat.

Millores de valor afegit relatives a I'obiecte del contracte

i.
ii.
iii.

Mittqres relatives a documentació a presentar.
Miltores retatives aI manteniment correctiu.
Mitlores retatives aI manteniment preventiu.

Estoc de materiats.

Manteniment programat.
Estoc de materiats.

Elresum de la puntuació, dels criteris per judicide valor, sobre un totalde 25 punts és:

LICITADORS

ruN:r5

SISTEM

21,5

TNTEGRACTONES DTGTTALES GOLD, S.L. (rNDrGO).

20,5

ELECNOR S.A.

20,5

coMsA'TNSTALACIONES Y SERVTCTOS TNDUSTRTALES S,A.U. (COMSA).

15,5

Vist i plau,
El Cap del Centre d'Atenció als Usuaris

La Cap dels Servei d'lnformática iTlC

Miouel A. Garcia Quintana

lsabel

L'Hospitalet de Llobregat, a 9 de gener de 2019

ernández,

