AJUNTAMENT DE

BLANES
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI
DE DESENVOLUPAMENT I IMPLANTACIÓ DE NOUS MÒDULS PER AL SISTEMA
D’INFORMACIÓ TERRITORIAL DE L’AJUNTAMENT.
Acte Públic de la Mesa de Contractació – Obertura Sobre B
Criteris d’adjudicació automàtics

Lloc: Sala de Juntes
Data: 19 de juliol de 2019
Horari: 09:03 h – 09:08 h

Hi assisteixen:
-

Sra. Rosa Maria Aladern Gusi, la tinent d’alcalde de l’àrea d’Urbanisme i Obra
Pública, que actua com a presidenta de la Mesa.
Sr. Joan Solà Busquets, secretari general.
Sr. Francesc Lucio Pérez, interventor general.
Sra. Neus Serra Sala, tècnica responsable del servei de Contractació.
Sr. Genís Simon Perayre, tècnic responsable del SIT.
Sra. Mercè Pardo Arocas, administrativa del servei de Contractació, que actua
com a secretària de la Mesa.

Assisteixen a l’acte públic d’obertura del Sobre B:
- Sra. Mia Ametller Salvador, regidora de la Corporació.
- Sra. Olga López Colomer, tinent d’alcalde de la Corporació.
Antecedents
En data 5 de juliol de 2019 es va reunir la Mesa de Contractació per a l’obertura del sobre A,
corresponent a la documentació general i la documentació corresponent als criteris
d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, de l’única oferta presentada, corresponent a
l’empresa Consultoria Tècnica Nexus Geographics SL.
La Mesa de Contractació va comprovar que la documentació presentada per aquesta empresa
era correcta i es va trametre als serveis tècnics la documentació relativa als criteris subjectius
sotmesos a judici de valor per a la seva valoració.
Desenvolupament de la sessió
1. S’inicia la sessió en acte no públic i s’analitza l’informe tècnic relatiu a la proposta valorable
mitjançant un judici de valor de l’única oferta presentada, amb el resultat següent:
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CONTINGUT DEL SOBRE A
Criteris d’adjudicació SUBJECTIUS avaluables mitjançant un
judici de valor. Puntuació màxima: 45 punts

CONSULTORIA
TÈCNICA NEXUS
GEOGRAPHICS SL
23 Punts

B 1. Descripció tècnica de la solució, fins a un màxim de 25 punts
B1.1 Encaix nous mòduls, arquitectura, adequació i rendiment de les
integracions. Màx. 8 punts
B1.2 Funcionalitats dels mòduls, cerques, edició i exportacions de dades.
Màx. 8 punts
B1.3 Metodologia de tractament de les dades i interconnexió entre
repositoris de dades. Màx. 9 punts

8
7
8

B2. Pla de serveis d'assistència, fins a un màxim de 6 punts

6 Punts

B3. Equip de treball, fins a un màxim de 6 punts
B4. Demostració online de la plataforma amb exemples, fins un
màxim de 8 punts

6 Punts

TOTAL CRITERIS SOBRE A

7 Punts
42 Punts

Una vegada exposat el contingut de l’informe, la Mesa de contractació assumeix la puntuació
obtinguda per l’única empresa licitadora.
D’acord amb la puntuació obtinguda, l’empresa Consultoria Tècnica Nexus Geographics SL ha
arribat a la puntuació mínima de 25 punts exigida per superar la fase dels criteris subjectius.
2. Seguidament en acte públic es procedeix a l’obertura del sobre B, corresponent als criteris
avaluables de forma automàtica. El resultat de la puntuació obtinguda per l’única proposta
presentada a la licitació és el següent:
CONTINGUT DEL SOBRE B
Criteris d’adjudicació AUTOMÀTICS quantificables
l’aplicació de fórmules. Puntuació màxima: 55 punts

mitjançant

CONSULTORIA
TÈCNICA
NEXUS
GEOGRAPHICS SL

Criteri A.1. Oferta econòmica, fins a un màxim de 35 punts
La puntuació s'atorgarà d'acord amb la fórmula següent:
Pn =
Rn
x 35
Max (Rs, RMax)

Import ofertat:
30.947,00 euros, IVA
exclòs

- Pn: Puntuació obtinguda per reducció del Pressupost Base de licitació, sense IVA (36.195,00 euros) de
l'oferta n.
- Rn: Import de la reducció del Pressupost Base de Licitació (sense IVA) de l'oferta n, que es puntua.
- Rs: Reducció significativa del Presspost Base de Licitació, que s'estableix en un mínim d'un 5% sobre el
Pressupost Base de Licitació, sense IVA, equivalent a 1.809,75 euros.
- Rmax: Màxima reducció d'entre les ofertes presentades a la licitació.

35 Punts

- Max (Rs, RMax): Màxim entre els dos indicadors.

Criteri A.2. Compatibilitat amb Linux, fins a un màxim de 6 punts
Es valorarà que els desenvolupaments siguin compatibles amb el programari de codi obert
Linux, atorgant la màxima puntuació (6) a l’oferta que ofereixi compatibilitat, i zero (0) punts a
l’oferta que no ofereixi aquesta compatibilitat.

És compatible
6 Punts

Criteri A.3. Formació QSIG, fins a un màxim de 8 punts
Es valorarà la realització de formació, en modalitat presencial o on-line, en QGIS, versió 3.x. Els
continguts de la formació hauran d’incloure, entre d’altres temes: operacions espacials, anàlisi,
edició de múltiples formats de dades, sistemes de referència i coordenades, càrrega i exportació
d’informació, tractament de cartografia ...
S’atorgarà la màxima puntuació (8) a l’oferta que ofereixi 24 hores de formació en QGIS i zero
(0) punts a l’oferta que no ofereixi aquesta formació de conformitat amb el següent detall:
24 h = 8 punts
12 h = 4 punts
6 h = 2 punts
0 h = 0 punts

Ofereixen 24 hores
de formació

Criteri A.4. Adaptació a estils corporatius, fins a un màxim de 6 punts

Permet l'adaptació

Es valorarà que les geoaplicacions web es puguin integrar amb les webs corporatives
municipals i que els estils siguin personalitzables, atorgant la màxima puntuació (6) a l’oferta
que permeti l’adaptació, i zero (0) punts a l’oferta que no ho permeti.

TOTAL CRITERIS SOBRE B

8 Punts

6 Punts
55 punts
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3. Finalitzat l’acte públic, la Mesa de Contractació procedeix a classificar l’única proposta
presentada, atenent a l’informe tècnic emès i als criteris de valoració que s’estableixen en el
plec de clàusules administratives particulars de la licitació.
La puntuació final obtinguda per l’única proposta, resultant de la suma del punts obtinguts en la
valoració dels criteris avaluables mitjançant un judici de valor (sobre A) i dels punts obtinguts en
la valoració dels criteris avaluables de forma automàtica (sobre B), és la següent:
- Consultoria Tècnica Nexus Geographics SL

97 punts

(42 punts del sobre A +
55 punts del sobre B)

Acord
Únic. La Mesa de Contractació classifica l’única proposició presentada a la licitació i acorda
elevar a l’òrgan de contractació la proposta d’adjudicació, amb el resultat següent:
1. Consultoria Tècnica Nexus Geographics SL

97 Punts

Un cop finalitzat l’acte, el president el dóna per acabat a les 09:08 hores i signa aquesta acta
juntament amb els altres membres de la Mesa.
Rosa Maria
Aladern Gusi DNI 43673739M
(TCAT)
2019.09.13
11:22:04 +02'00'

Sra. Rosa Maria Aladern Gusi
Presidenta de la Mesa

Francesc Firmado
por
Lucio Pérez digitalmente
Francesc Lucio
Pérez - DNI
- DNI
46108568P (AUT)
46108568P Fecha: 2019.09.13
10:06:41 +02'00'
(AUT)
Sr. Francesc Lucio Pérez
Interventor general
Firmado
digitalmente por
CPISR-1 C Genís
Simon Perayre
Fecha:
2019.07.22
11:28:24 +02'00'

Sr. Genís Simon Perayre
Tècnic responsable del SIT

Signat
digitalment per
CPISR-1 C Joan
Solà Busquets
Data: 2019.07.22
11:14:40 +02'00'

Sr. Joan Solà Busquets
Secretari general

CPISR-1 C Neus Serra Sala
c=ES, o=Ajuntament de
Blanes, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/
Regulacio,
ou=Contractació, sn=Serra
Sala, givenName=Neus,
serialNumber=40319914V,
cn=CPISR-1 C Neus Serra
Sala
2019.07.19 15:37:44 +02'00'

Sra. Neus Serra Sala
Tècnica responsable del Servei de
Contractació
CPISR-1 C Mercè Pardo
Arocas
c=ES, o=Ajuntament de
Blanes, ou=Contractació,
ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/
Regulacio,
title=Administrativa,
sn=Pardo Arocas,
givenName=Mercè,
serialNumber=43679783T,
cn=CPISR-1 C Mercè Pardo
Arocas
2019.07.19 13:46:53 +02'00'

Sra. Mercè Pardo Arocas
Secretària de la Mesa
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