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1. Objecte
Aquest informe inclou l’avaluació dels criteris depenent de judici de valor (sobre
1) de les propostes presentades pels licitadors admesos a la licitació “SERVEI
DE MANTENIMENT D’AMPLIADORS DE COBERTURA TETRA (EXP 2018000598)”.
L’àrea de Sistemes d’Informació i TIC ha efectuat l’avaluació de la documentació
inclosa en el sobre 1 d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts en el plec
de clàusules administratives (PCA).

2. Relació de licitadors que han presentat oferta
El SEM ha registrat oferta dels següents licitadors:

-

LINNEX TECHNOLOGY S.L., d’ara endavant LINNEX

-

TRADIA TELECOM, SAU, d’ara endavant TRADIA

3. Relació de licitadors admesos a la licitació
A continuació es relacionen els licitadors que es tindran en compte en el procés
d’avaluació d’ofertes:

-

LINNEX TECHNOLOGY S.L., d’ara endavant LINNEX

4. Relació de licitadors exclosos de la licitació
A continuació es relacionen els licitadors que queden exclosos del procés
d’avaluació d’ofertes

-

TRADIA TELECOM, SAU, d’ara endavant TRADIA

La proposta presentada per TRADIA no pot ser tinguda en compte en el procés
d’avaluació del sobre 1, atès que no dona compliment del PPT.
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En concret, a la pàgina 11 de la proposta tècnica del licitador, s’indica que la
solució de supervisió de l’equip que disposa en el seu estoc de recanvis serà
d’estudi a banda de la present oferta, fet que no dona compliment al que s’indica
a la clàusula 5.2.2 del PPT (pàg.6): “Qualsevol recanvi d’equipament haurà de
ser idèntic al subministrat o bé de prestacions superiors”.
El PPT inclou en el seu pressupost de licitació el cost previst per a possibles
recanvis d’equipament durant tota la durada del contracte, en concret la
clàusula 5.2.2 especifica que el manteniment correctiu cobrirà qualsevol
reparació o substitució pel restabliment del funcionament normal del servei, i que
qualsevol recanvi d’equipament haurà de ser idèntic al subministrat o bé de
prestacions superiors, entre d’altres.
En aquest cas, l’oferta presentada pel licitador TRADIA preveu un cost addicional
per la solució de supervisió de l’equip de recanvi, sense la qual no es pot
concebre el restabliment del funcionament normal del servei. Addicionalment, no
es pot afirmar que el recanvi referit a l’oferta sigui idèntic al subministrat o bé de
prestacions superiors donat que no incorpora una supervisió sense cost
addicional.
Així doncs, a la vista d’aquest incompliment, es proposa a la mesa de
contractació que la proposta de TRADIA sigui exclosa de la present licitació.

5. Criteris depenent de judici de valor
Els criteris d’avaluació són els especificats en l’apartat H del quadre de
característiques del contracte del PCA. Pel que fa als criteris subjectes a judici
de valor (sobre 1), aquests suposaran una puntuació màxima de 10 punts. La
puntuació es distribuirà en els conceptes que s’indiquen tot seguit:
a) Procediments emprats
-

Fins un màxim de 10 punts

5.1. Procediments emprats
Aquest apartat es valorarà amb un màxim de DEU (10) punts.
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La valoració d’aquest apartat tindrà en compte els procediments emprats pel
desenvolupament de les tasques associades al manteniment correctiu. Es
valorarà millor l’oferta que aporti el procediment més rigorós i complet, i que
quedi il·lustrat amb diagrames de fluxos que especifiquin les tasques i les
dependències entre elles.
Categorització de la valoració:
-

Insuficient: s’atorguen 0 punts

-

Superficial: s’atorguen 2 punts

-

Suficient: s’atorguen 4 punts

-

Satisfactori: s’atorguen 6 punts

-

Molt satisfactori: s’atorguen 8 punts

-

Excel·lent: s’atorguen 10 punts

6. Avaluació ofertes presentades
6.1. Procediments emprats
6.1.1. Proposta de LINNEX
La proposta de LINNEX dona compliment als requeriments del PPT i així ho fa
constar a la documentació. En particular contempla l’estoc consistent en un equip
ampliador de característiques idèntiques al que és objecte de manteniment, fet
que garanteix les possibles substitucions sense cap impacte més enllà de la
pròpia indisponiblitat per avaria.
Tot i això, la documentació aportada aborda molt superficialment els
procediments emprats pel desenvolupament de les tasques associades al
manteniment correctiu. El licitador es centra únicament en la descripció de les
tasques de revisió i comprovació i no esmenta altres com l’accés als equips, la
reparació o substitució de l’equip avariat.
Pel que fa al diagrama de fluxos, tot i especificar una relació entre elles, la majoria
de tasques no guarden relació amb el procediment descrit.
Puntuació atorgada: 2/10 (Superficial).
Data:
Codi:

30 novembre de 2018
AVA18C007Av3

Pàgina 7 de 8

Puntuació màxima

Exp. 2018-000598
Criteri / Oferta

Procediments emprats
Puntuació TOTAL

LINNEX

7. Quadre de puntuacions per licitador

10

2

10

2

8. Característiques i avantatges de la proposta del licitador més ben
puntuat en relació amb la resta d’ofertes
La proposta de LINNEX satisfà els requeriments del PPT i posa de manifest el
coneixement de la tecnologia que disposa el licitador, fet que constitueix una
garantia per abordar satisfactòriament les tasques de comprovació necessàries
en les accions correctives i preventives.
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