INFORME D’AVALUACIÓ TÈCNICA PER LA CONTRACTACIÓ DELS
SERVEIS DE SUPORT A LA CERTIFICACIÓ D'APLICACIONS MÒBILS
- 14/2021 -
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DADES DELS LICITADORS
Oferta

Licitador

1

Pasiona Consulting

2

Everis Spain, S.L.U.

3

Software Quality Systems, S.A.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PELS LICITADORS
La documentació a presentar pels licitadors era la següent:
-

Memòria tècnica de màxim 20 pàgines, amb lletra amb mida 10 o superior i interlineat
senzill o superior (en el cas que presentin més pàgines, només es tindran en compte per
a la valoració les 20 primeres pàgines - sense comptar l’índex i/o caràtula, si n’hi ha, ni
els currículums vitae de les persones que s’adscriguin a l’execució del contracte-). En
l’esmentada memòria, el licitador haurà d’explicitar els següents aspectes:
a) Metodologia per a l’execució de l’avaluació de cadascun dels blocs, que haurà de
tenir el contingut mínim següent:
-

Descripció de la metodologia que es vol aplicar per la realització del servei.
Descripció de les activitats a desenvolupar i de la planificació de les mateixes.
Indicació de la manera específica d’assolir les fites proposades.
Especificació dels perfils que intervenen en cada activitat.
Eines emprades per a executar l’activitat.

En la metodologia NO es podrà fer referència a la reducció dels terminis màxims de
lliurament de productes respecte els establerts al PPT que ofereixi el licitador, atès
que dites reduccions constitueixen un criteri de valoració automàtic, la informació
del qual ha d’incloure’s en el sobre B. És per això que si en la planificació de la
metodologia es desitja fer referència a terminis d’entrega, únicament es podran
contemplar els màxims establerts al PPT (amb independència de que en el sobre B
el licitador ofereixi reducció dels referits terminis).
b) Composició de l’equip, amb el contingut mínim següent:
Identificació dels membres de l’equip que es proposa adscriure a l’execució del
contracte, amb especificació de les seves titulacions i de les seves experiències
prèvies que es volen sotmetre a valoració per part de la Fundació.
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Caldrà annexar-hi currículum vitae de les persones que es proposa adscriure a
l’execució del contracte.
c) Mecanismes proposats pel licitador per a assegurar la compatibilitat de les Apps
amb les versions estables de software dels fabricants dels dispositius que no
estiguin obsoletes o discontinuades

CRITERIS D’AVALUACIÓ
A continuació es descriuen els criteris de valoració sotmesos a judici de valor que han estat
aplicats en la realització de valoració. La puntuació total en aquest apartat serà, com a màxim,
de trenta-cinc (35) punts.
b.1) Metodologia per a l’execució de l’avaluació de cadascun dels blocs: 0 a 10
punts
b.2) Composició de l’equip que es proposa adscriure a l’execució del contracte i
coneixement especialitzat dels integrants del mateix, amb possessió de titulacions
i experiències prèvies que puguin afectar a la millor execució del present contracte:
0 a 15 punts
b.3) Mètode d’assegurament de la compatibilitat de l’App amb les versions
estables de software dels fabricants dels dispositius que no estiguin obsoletes o
discontinuades: 0 a 10 punts
La valoració dels tres criteris de valoració exposats s’ha realitzat sobre la base del
detall descrit a l’oferta presentada, d’acord amb els següents paràmetres, assignant
la corresponent puntuació en funció de la relació que s’indica a continuació:
A. Nivell de detall i qualitat insuficient: Nivell de presentació esquemàtic en el
que no es detallen, en relació al criteri que es valora, els aspectes més
rellevants del mateix.
B. Nivell de detall i qualitat estàndard: Nivell de presentació esquemàtic en el
que es detallen de forma superficial, en relació al criteri que es valora, els
aspectes més rellevants del mateix.
C. Nivell de detall i qualitat notable: Nivell de presentació detallat i que resultat
de la seva lectura i anàlisis es dedueix, en relació al criteri que es valora, que
la seva aplicació garanteix un nivell de qualitat notable.
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D. Nivell de detall i qualitat excel·lent: Nivell de presentació detallat i que
resultat de la seva lectura i anàlisis es dedueix, en relació al criteri que es
valora, que la seva aplicació garanteix un nivell de qualitat excel·lent i amb
valor diferencial.
La taula de ponderació de la qualificació de nivell obtingut i el percentatge que s’ha
aplicat sobre la puntuació màxima prevista per al subapartat a valorar és el següent:
QUALIFICACIÓ % SOBRE PUNTUACIÓ MÀXIMA
A: 0%
B: 50%
C: 75%
D: 100%

RESUM DELS CRITERIS QUE CONFORMEN LA PROPOSTA TÈCNICA I PUNTUACIOS MÀXIMES
La següent taula resumeix els diferents conceptes i les seves puntuacions
Criteri
Metodologia

10

Composició de l’equip

15

Mètode assegurament compatibilitat

10

Total

4

Punts

35

AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES DELS LICITADORS
La valoració dels diferents elements sol·licitats en el plec de condicions tècniques és el següent:

CRITERIS SUBJECTIUS
1 Pasiona Consulting
Puntuació
màxima

Aspecte

a.1.

Metodologia per a l’execució de l’avaluació de cadascun dels
blocs

a.2.

Composició de l’equip que es proposa adscriure a l’execució
del contracte i coneixement especialitzat dels integrants del
mateix, amb possessió de titulacions i experiències prèvies
que puguin afectar a la millor execució del present contracte

a.3.

Mètode d’assegurament de la compatibilitat de l’App amb les
versions estables de software dels fabricants dels dispositius
que no estiguin obsoletes o discontinuades

TOTAL PUNTUACIÓ

5

10,00

15,00

10,00

Valoració

B

D

C

Puntuació
obtinguda

Comentaris

5,00

En relació amb la metodologia presentada, el nivell de presentació és esquemàtic en el que es
detalla de manera genèrica la metodologia que s'aplicarà, la descripció de les activitats a
desenvolupar i les eines que s'utilitzaran per executar les activitats. Tanmateix, es troba a faltar la
planificació de les tasques a desenvolupar per assolir les fites i la identificació de perfils concrets
que desenvoluparà cada tasca, quan era un requisit exigit al quadre de característiques del
contracte.

15,00

En relació amb la composició de l'equip presentada, el nivell de presentació és detallat degut a
que es descriuen les persones que formaran part de l'equip amb noms i cognoms perfectament
identificats. També s'aporta informació dels perfils de l'equip proposat, amb l'experiència laboral
prèvia i s'aporten els CV de cadascun dels membres de l'equip que el conformen. A més a més els
perfils proposats garanteixen un nivell de qualitat excel·lent amb una àmplia i sòlida experiència
en l'objecte del contracte i aporten un valor diferencial ja que ofereixen un perfil d'accessibilitat
amb diversitat funcional.

7,50

En relació amb la identificació dels mecanismes proposats per assegurar la compatibilitat de les
Apps amb les versions del fabricant, el nivell de presentació és detallat on es descriu que
s'utilitzaran emuladors i dispositius físics per garantir la compatibilitat. A més amés, els dispositius
físics i els emuladors identificats garanteixen un nivell de qualitat notable perquè les versions
proposades són les adequades per garantir la compatibilitat de les Apps en ambdós mercats,
Android i iOS.

27,50

2 Everis Spain, S.L.U.
Puntuació
màxima

Aspecte

Valoració

Puntuació
obtinguda

Comentaris

a.1.

Metodologia per a l’execució de l’avaluació de cadascun dels
blocs

10,00

C

7,50

En relació a la metodologia presentada, el nivell de presentació és detallat identificant-se
clarament les activitats a realitzar i les eines que s'utilitzaran. Per altra banda, de la metodologia
presentada i del resultat de la seva lectura i anàlisis es dedueix un nivell de qualitat notable ja que
es descriuen encertadament les etapes del procés de certificació i els perfils que hi participaran en
cadascuna de les tasques.

a.2.

Composició de l’equip que es proposa adscriure a l’execució
del contracte i coneixement especialitzat dels integrants del
mateix, amb possessió de titulacions i experiències prèvies
que puguin afectar a la millor execució del present contracte

15,00

B

7,50

En relació amb composició de l'equip, la valoració garanteix d'un nivell de qualitat estàndard
degut a que es descriuen de manera genèrica els perfils i l'experiència que haurien de tenir.
Tanmateix no s'adjunten CV de les persones concretes que es proposa adscriure a l'execució del
contracte quan era un requisit exigit al quadre de característiques del contracte.

7,50

En relació amb la identificació dels mecanismes proposats per assegurar la compatibilitat de les
Apps amb les versions del fabricant, el nivell de presentació és detallat on es descriu que
s'utilitzaran emuladors i dispositius físics per garantir la compatibilitat. A més amés, els dispositius
físics i els emuladors identificats garanteixen un nivell de qualitat notable perquè les versions
proposades i els exemples que s'hi especifiquen identifiquen les versions de sistema operatiu que
s'utilitzaran i com s'aplicaran per garantir la compatibilitat de les Apps.

a.3.

Mètode d’assegurament de la compatibilitat de l’App amb les
versions estables de software dels fabricants dels dispositius
que no estiguin obsoletes o discontinuades

TOTAL PUNTUACIÓ

6

10,00

C

22,50

3 Software Quality Systems, S.A.
Puntuació
màxima

Aspecte

a.1.

Metodologia per a l’execució de l’avaluació de cadascun dels
blocs

a.2.

Composició de l’equip que es proposa adscriure a l’execució
del contracte i coneixement especialitzat dels integrants del
mateix, amb possessió de titulacions i experiències prèvies
que puguin afectar a la millor execució del present contracte

a.3.

Mètode d’assegurament de la compatibilitat de l’App amb les
versions estables de software dels fabricants dels dispositius
que no estiguin obsoletes o discontinuades

TOTAL PUNTUACIÓ

7

10,00

15,00

10,00

Valoració

D

C

C

Puntuació
obtinguda

Comentaris

10,00

En relació a la metodologia presentada, el nivell de presentació és detallat pel que fa a les
activitats que es proposen, les eines que s'utilitzaran, les persones que les realitzaran i
l'acompliment de les fites contemplant tots aquells continguts que s'exigien al quadre de
característiques del contracte. També, el resultat de la seva lectura i anàlisis garanteix un nivell de
qualitat excel·lent perquè l'enfocament de la metodologia presentada ofereix solucions
encertades a cada etapa de les activitats que es duran a terme. A més a més, aporta valor
diferencial ja que es realitza una proposta de revisió del procés de certificació actual.

11,25

En relació amb composició de l'equip, el nivell de presentació és detallat degut a que es descriuen
els perfils de l'equip proposat, s'aporta experiència laboral prèvia i també s'aporten els CV de
cadascun dels perfils de l'equip que el conformen amb la identificació dels noms i cognoms de les
persones. A més a més, els perfils poden aportar una qualitat notable en l'execució del servei
objecte del contracte per la seva àmplia experiència en el sector de la tecnologia mòbil.

7,50

En relació amb la identificació dels mecanismes proposats per assegurar la compatibilitat de les
Apps amb les versions del fabricant, el nivell de presentació és detallat on es descriu que
s'utilitzaran emuladors i dispositius físics per garantir aquesta compatibilitat. A més a més, els
dispositius físics i els emuladors identificats garanteixen un nivell de qualitat notable perquè els
emuladors proposats són aptes per garantir la compatibilitat de les Apps en ambdós mercats,
Android i iOS.

28,75

ANÀLISI DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES: RESUM
El resum de la puntuació obtinguda de les diferents propostes tècniques és el següent:

CRITERIS

Oferta

Licitador

Metodologia
(màxim 10 punts)

Composició de
l'equip proposat
(màxim 15 punts)

Mètode
d'assegurament de
la compatibilitat
(màxim 10 punts)

TOTAL

1

Pasiona Consulting

5,00

15,00

7,50

27,50

2

Everis Spain, S.L.U.

7,50

7,50

7,50

22,50

3

Software Quality Systems, S.A.

10,00

11,25

7,50

28,75

Carme Pratdepàdua i Bufill
Responsable de l’àrea de mHealth de la Fundació
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