INFORME DE VALORACIÓ D’OFERTES, PEL QUE FA ALS CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR,
RELATIVES A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE SUPORT TÈCNIC I MILLORA CONTINUA
RELATIUS A LES ESTACIONS DE TREBALL, LES XARXES I ELS USUARIS DE L’IMMB, AMB Nº
D’EXPEDIENT 154/21
Segons es desprèn de la documentació rebuda a través del programari SICE per a la presentació d’ofertes
en processos de contractació pública, i en relació al procediment obert de referència, les empreses que
s’han presentat a la present licitació, havent demostrat les seves condicions de capacitat i solvència
mitjançant la documentació corresponent són les següents:


HOMINUM ENGINNEERING SL (en endavant HOMINUM)



LAN BCN SERVEIS INFORMÀTICS (en endavant LAN)

10.1.- Criteris sotmesos a judici de valor.
10.1.1. Metodologia de treball per garantir les prescripcions del Plec . Fins a 24 punts
10.1.1.1 Metodologia per a la prestació del servei a la seu de l’IMMB i en les assistències
remotes i presencials als diferents mercats fins 12 punts
10.1.1.2 Metodologia per l’assoliment dels Acords de nivell de Servei referenciats en el Plec de
Prescripcions tècniques fins 12 punts
Per a cadascuna de les dues parts es valorarà
a) Fluxos de treball proposats: Seqüència d’activitats, tasques i indicadors associats
b) Model de relació entre equips de licitador i IMMB proposat per l’adjudicatari
Es valorarà el contingut i el grau de detall de cada un dels aspectes esmentats. No es valorarà
la informació que es consideri supèrflua o innecessària. Aquesta proposta tindrà un màxim de
6 pàgines, arial 11. La valoració serà classificada i alhora puntuada per a cada un dels aspectes
(a i b,) total 12 punts per a cadascun dels epígrafs B1.1 i B1.2 segons el barem que a
continuació es detalla:
Insuficient – 0
Acceptable – 3
Excel·lent – 6
On 6 es per l’oferta que millor reculli en el punt d’anàlisi específic el que es sol·licita, 3 és per
aquella que ho reculli amb alguna carència, i 0 per aquelles per les que no es considera
adequat l’enfocament i/o el contingut.
10.1.2. Millores referents als Acords de Nivell de Servei plantejats en el Plec de Prescripcions fins a 12
punts.
El licitador farà una proposta de millora per els següents Acords de Nivell de Servei plantejats
en el Plec Tècnic que hauran de millorar com a mínim un 20% el temps de resolució que allà
s’exposen
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10.1.3. Proposta de documentació del model de manteniment de les infraestructures
fins a 5 punts
S’atorgarà millor puntuació a les propostes que presentin un pla de revisió i manteniment de
les infraestructures sostingut en el temps i que inclogui el check-list més complert i adient a
les necessitats de l’IMMB.
Es valorarà el contingut i el grau de detall de cada un dels aspectes esmentats. No es valorarà
la informació que es consideri supèrflua o innecessària. El document tindrà un màxim de 3
pàgines, arial 11. La proposta serà valorada segons el barem que a continuació es detalla:
Insuficient – 0
Acceptable – 2
Excel·lent – 5
On 5 es per l’oferta que millor reculli en el punt d’anàlisi específic el que es sol·licita, 2 és per
aquella que ho reculli amb alguna carència, i 0 per aquelles per les que no es considera
adequat l’enfocament i/o el contingut.
10.1.4 Proposta de Pla de Recepció del servei fins a 5 punts
S’atorgarà millor puntuació a les propostes que presentin un Pla de Recepció del Servei millor
definit (Documentació a sol·licitar, planificació de treball, formació de l’equip entrant...) que
garanteixi un òptim desenvolupament de la fase inicial de prestació del contracte
Es valorarà el contingut i el grau de detall de cada un dels aspectes esmentats. No es valorarà
la informació que es consideri supèrflua o innecessària. El document tindrà un màxim de 3
pàgines, arial 11. La proposta serà valorada segons el barem que a continuació es detalla:
Insuficient – 0
Acceptable – 2
Excel·lent – 5
On 5 es per l’oferta que millor reculli en el punt d’anàlisi específic el que es sol·licita, 2 és per
aquella que ho reculli amb alguna carència, i 0 per aquelles per les que no es considera
adequat l’enfocament i/o el contingut.

10.1.5 Proposta de Pla de Devolució del servei fins a 4 punts
S’atorgarà la millor puntuació a les propostes que presentin un Pla de Devolució del Servei
millor definit i que garanteixi millor la transició, si aquesta es necessària, a un proveïdor futur
del servei.
Es valorarà el contingut i el grau de detall de cada un dels aspectes esmentats. No es valorarà
la informació que es consideri supèrflua o innecessària. El document tindrà un màxim de 3
pàgines, arial 11. La proposta serà valorada segons el barem que a continuació es detalla:
Insuficient – 0
Acceptable – 2
Excel·lent – 4
On 4 es per l’oferta que millor reculli en el punt d’anàlisi específic el que es sol·licita, 2 és per
aquella que ho reculli amb alguna carència, i 0 per aquelles per les que no es considera
adequat l’enfocament i/o el contingut.
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Valoració de propostes
HOMINUM
Criteri 1A
Descripció de la metodologia de treball fluxos seqüència d’activitats, tasques i indicadors fins a 6
punts Model de relació fins a 6 punts
Metodologia de Treball
El licitador estructura aquesta resposta correctament d’acord amb el Plec. Fa una descripció
argumentada que acompanya d’una representació gràfica del flux d’activitats proposats i alhora de les
interdependències entre activitats, tasques i sub-tasques
Es desglossen les tasques a partir de la següent tipologia
1. Servei d’atenció a incidències
2. Peticions
3. Serveis de tutoria
Es presenta metodològicament una matriu RECI resum amb les principals interaccions associades
al model de processos ITIL característic dels processos d’implementació TIC sobre la que,
addicionalment es detallen les interrelacions proposades entre els equips del licitador i l’IMMB
amb el següent nivell de detall:
1.
2.
3.
4.

Configuració d’inventari (contenint 4 activitats)
Procés de gestió d’incidències (contenint 9 activitats)
Procés de gestió de problemes (contenint 8 activitats)
Gestió de Peticions (amb 8 activitats)

Es detalla també el Service Desk, el centre de Suport i Gestió d’incidències proposat
En aquest sentit es fa una proposta detallada de les següents activitats i tasques que es descriuen
amb els seus corresponents indicadors associats:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Registre d’incidències i/o peticions
Validació d’incidències
Tipificació
Resolució
Reassignació i/o escalat
Tancament d’OT’s

S’identifiquen les interelacions necessàries per a la resolució d’incidènies en el Portal Easyvista de
l’IMI que és la eina de treball per el 80-85% de les operacions associades a manteniments
corporatius
Addicionalment es detallen:
1. Procés específic per a situacions d’intervenció “in situ”
2. Tasques presencials de tutoria, manteniment i cura d’infraestructures de veu i dades tant
per la xarxa a la que dona suport l’IMI com per els casos en que aquest suport corporatiu
no és possible.
Obté : 6 punts
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Model de Relació
En l’anterior matriu RECI es detallen respectivament les funcions de Responsable, Executor i les
accions de Consultat i Informat que deixen clares quines seran les tasques que s’esperen dels
equips de l’IMMB i quines executarà el licitador
Model de relació basat en 3 nivells:
a) Operació: execució i gestió d’indicadors
b) Gestió: Tàctica
c) Direcció: Estratègia
Es detallen diferents modalitats de reunions de seguiment atenent als objectius d’aquestes.
Aquests objectius determinen alhora tant els participants per part de l’equip del licitador com els
de l’IMMB i la freqüència d’aquestes reunions ( entre aquestes: Comitè de Direcció, Comitè de
Suport). Es detallen models d’informe per cada tipus de model de servei dels enunciats
inicialment. Entre aquests els mes significatius són:
1. Informe trimestral general
2. Informe d’Incidències
3. Informe de tendències (prospectiu del servei)
4. Informe de prestació global
S’afegeixen en Annex detall de propostes gràfiques de plantilles per aquestes tipologies d’informes
Obté : 6 punts
Total criteri 1A : 12 punts
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Criteri 1B
Metodologia per l’assoliment dels ANS fins a 6 punts i model de relació fins a 6 punts
Metodologia de treball
- Es proposa una modelització de l’estructura (comuna) pels diferents indicadors de servei
proposats:
 Descripció
 Càlcul
 Criticitat
 Periodicitat
 Valor límit
-

Es fa una proposta de revisió temporal del compliment dels diferents ANS
Es fa una proposta de base de criticitat
Es proposa un model de gestió de nivell de servei basat en el model SLR: Service Level
Requirement
- Es proposa fe una proposta de Catàleg de Serveis amb els seus ANS associats addicionals als
proposats
- Elaboració de mètriques i de plantilles associades als diferents ANS
Obté: 6 punts
Model de relació
En l’anterior matriu RECI es detallen respectivament les funcions de Responsable, Executor i les
accions de Consultat i Informat que deixen clares quines seran les tasques que s’esperen dels
equips de l’IMMB i quines executarà el licitador
És fa servir el mateix plantejament que en el desenvolupament del Model de relació del punt
anterior però Amb una aplicació en aquest cas a la casuística específica de l’assoliment dels ANS
Obté: 3 punts
Total criteri 1B : 9 punts
TOTAL CRITERI 1 (1A+ 1B = 12+9) = 21 punts
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Criteri 2 Millores sol·licitades referents als ANS
- Es proposa la millora mínima de reducció en un 20% en el temps de resolució de les
incidències no crítiques
- Es proposa la millora mínima de reducció d’un 20% en el temps de resolució en les peticions
ordinàries
Obté: 12 punts
TOTAL CRITERI 2 = 12 punts

Criteri 3 Proposta de documentació del model de manteniment de les infraestructures
- Es fa un plantejament del Pla de documentació proposat que inclou:
o Infraestructura de cablejat informàtic
o Ubicació, estat i contingut d’armari rack
o Maquinari (estacions de treball, perifèrics i electrònica de xarxa)
o Relació d’usuaris de la xarxa corporativa amb el seu codi i telèfon corporatiu
o
o
o
o

Es fa una proposta de documentació específica per:
Activitats de manteniment i cura d’infraestructures de xarxa de veu i dades detallant el tipus
de documentació, en la seva opinió, necessària per:
Gestió de les configuracions
Detall del Pla de manteniment preventiu
Detall de les activitats de manteniment correctiu

-

Es fa una proposta de model de documentació suportada pel programari SPICEWORKS amb la
idea de controlar el parc de maquinari, ubicació i garanties; així com els contractes de suport
associats i els diferents usuaris. Aquest programari classificar els actius del Pla als efectes de
l’IMMB en:
o Workstations
o Servers
o Printers
- S’annexen pantalles del programari per evidenciar i exemplificar el seu ús amb casos reals
Obté: 5 punts
TOTAL CRITERI 3 = 5 punts

Criteri 4 Proposta de Pla de recepció del servei
Com a adjudicatari actual continua prestant el mateix tipus de servei que presta ara encara que
preveu la possibilitat de d’incorporar explícitament qualsevol punt del contracte no inclòs ara
mateix
Distingeix entre:
Acceptació
Transició: dividida entre avaluació inicial i planificació de la implementació que s’exemplifiquen per
separat i es detallen amb un diagrama on alhora es relacionen eines i mecanisme d’acceleració
entre els que es destaquen:
o Repositori de coneixement
o Eines col·laboratives
o Quadres de rendiment
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Es conclou amb un esquema que relaciona totes aquestes fases i la seva interdependència amb
l’assoliment dels ANS
Obté: 5 punts
TOTAL CRITERI 4 = 5 punts

Criteri 5 Proposta de Pla de devolució del servei
L’objectiu d’aquesta fase pel licitador és la transferència d’infraestructures i serveis operatius així
com el manteniment dels equips objecte del Plec
Assignació temporal: últim mes de vigència del contracte. Un mes de durada
Seqüència proposada:
a)
b)
c)
d)

Transferència de coneixement
Prestació en transició: suport al nou prestador assignant els recursos que siguin necessaris
Manteniment durant el servei del mateix equip
Manteniment dels ANS

- Es garanteix que l’IMMB no haurà de dedicar recursos propis en les activitats de devolució
- Es modelitza des de un punt de vista organitzatiu l’equip implicat
- S’identifiquen riscos de la fase de devolució
- Es relaciona tota la documentació a lliurar
Obté : 4 punts
TOTAL CRITERI 5= 4 punts

Resum puntuació criteris subjectius:

Empresa
HOMINUM

Criteri 1

Criteri 2

21,00

12,00

Criteri 3

Criteri 3

5,00

5,00

Criteri 4

4,00

Total punts

47,00
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LAN

Criteri 1A
Descripció de la metodologia de treball fluxos seqüència d’activitats, tasques i indicadors fins a 6
punts Model de relació fins a 6 punts
Metodologia de Treball
Es proposa una visita inicial a tots els centres per analitzar la situació de totes les infraestructures
sobre el terreny. L’objectiu del licitador es crear un Pla per centre que contindrà
1. Tasques preventives
2. Tasques correctives
Es proposen a i exemplifiquen actuacions sobre maquinaris i infraestructures
1. Armaris rack
a. Detall de materials empleats
2. Punts de xarxa
a. Accions proposades per punt de xarxa
b. Detall de materials
Es proposa un calendari d’actuacions basant-se en una tipologia de centres
1. Seu central IMMB: visita inicial + visita mensual
2. Mercats amb més d’un usuari: Visita inicial als dos mesos + Visita en 2 mesos
3. Mercat amb un sol usuari: Visita inicial als 3 mesos + Visita en 3 mesos
Obté : 3 punts
Model de Relació
No hi ha directament ,en aquesta resposta, un apartat de relació amb el personal de l’IMMB pel
que fa referència als fluxos de treball i a la definició de tasques o accions que s’esperen d’ells i/o a
les interdependències amb els equips dels licitadors . Es pot inferir però d’altres parts del
document
Obté : 3 punts
Total criteri 1A : 6 punts
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-

Criteri 1B
Metodologia per l’assoliment dels ANS fins a 6 punts i model de relació fins a 6 punts
Metodologia de treball
Es fa una modelització del flux de gestió d’incidències que s’analitza des de les seves diferents
activitats de manera seqüencial:
o
o
o
o
o
o
o

-

Identificació i categorització
Investigació i diagnosi
Resolució d’incidències
Instruccions de resolució
Comunicació amb usuaris
Generació i actualització d’informes
Tancament d’incidència

Es fa també una modelització de gestió d’incidències amb les següents etapes:
Identificació i registre de problemes:
o Investigació i registre d’errors
o Anàlisi i solució d’errors
o Comunicació amb IMMB
o Generació i actualització d’informes
o Tancament d’incidència
Obté: 3 punts
Model de relació
No hi ha directament en aquesta resposta un apartat de relació amb el personal de l’IMMB pel que
fa referència als fluxos de treball i a la definició de tasques o accions que s’espera d’ells i/o a les
interdependències amb els equips dels licitadors . Es pot inferir d’altres parts del document
Obté: 3 punts
Total criteri 1B : 6 punts
TOTAL CRITERI 1 (1A+ 1B = 6+6) = 12 punts
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Criteri 2 Millores sol·licitades referents als ANS
- Es proposa la millora mínima de reducció en un 20% en el temps de resolució de les
incidències no crítiques
- Es proposa la millora mínima de reducció d’un 20% en el temps de resolució en les peticions
ordinàries
Obté: 12 punts
TOTAL CRITERI 2 = 12 punts

-

Criteri 3 Proposta de documentació del model de manteniment de les infraestructures
Es recullen propostes argumentades y representades gràficament per:
o Infraestructura de cablejat informàtic
o Ubicació, estat i contingut d’armari rack
o Connectivitat armari de comunicacions rack-mercat
o Maquinari (estacions de treball, perifèrics i electrònica de xarxa)
o Relació d’usuaris de la xarxa corporativa amb el seu codi i telèfon corporatiu
o Línies de telecomunicacions
Obté: 5 punts
TOTAL CRITERI 3 = 5 punts
Criteri 4 Proposta de Pla de recepció del servei
Té com objectiu revisar la informació aportada sobre l’abast del servei i la preparació del pla
d’implantació
Distingeix entre:
o Avaluació inicial i Pla d’implantació.
o Planteja una seqüència d’activitats:
o Construcció d’equip de treball
o Accions d’avaluació inicials
o Sessions amb proveïdor actual
o Anàlisi de lo recopilat
o Proposta de validació de dades
o Pla implantació
Obté: 5 punts
TOTAL CRITERI 4 = 5 punts
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Criteri 5 Proposta de devolució del servei
El Pla de devolució està basat en sessions de treball amb amb el nou proveüdor, amb el lliurament
de la documentació . Es posa un tècnic a disposició del nou adjudicatari i es preveu un mes de
devolució del servei.
No s’identifiquen riscos de la fase de devolució.
Obté : 2 punts
TOTAL CRITERI 5= 2 punts

Resum puntuació criteris subjectius:

Empresa
LAN

Criteri 1

Criteri 2

12,00

12,00

Criteri 3

Criteri 3

5,00

5,00

Criteri 3

Criteri 3

5,00
5,00

5,00
5,00

Criteri 4

2,00

Total punts

36,00

Resum global puntuació criteris subjectius:
Empresa
HOMINUM
LAN

Criteri 1

Criteri 2

21,00
12,00

12,00
12,00

Criteri 4

4,00
2,00

Total punts

47,00
36,00

Pilar Roca i Viola
Direcció d’Organització Màrqueting i Sistemes
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