INFORME D’AVALUACIÓ D’OFERTES TÈCNIQUES
EXPEDIENT C-6/2020
Assumpte: Proposta d’adjudicació en base a les ofertes presentades en el
procediment obert per a la contractació dels serveis de “Manteniment preventiu
del Sistema de Validació i Venda (any 2021)” de SERMETRA, SL
1. OBJECTE
L'objecte de contractació és el manteniment preventiu sobre les màquines de validació
i venda, que es realitzarà en l’horari acordat pel CMG generalment en horari nocturn
però amb la possibilitat que sigui en horari diürn, a les instal·lacions dels operadors de
transport.

2. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES TÈCNIQUES
El plec de clàusules administratives particulars inclou a la clàusula “N” els criteris de
valoració de les ofertes que s’han tingut en compte per analitzar-les, procés que queda
recollit en aquest informe.
La Comissió tècnica ha establert per a cadascun d’aquests criteris els següents
subcriteris de valoració:
Criteris i subcriteris
Qualitat i detall oferta tècnica
Descripció tècnica dels serveis
Equip humà
Horari

3. OFERTES REBUDES I ANÀLISI TÈCNIC
Han presentat oferta a la present licitació:
x

BGS, Software y Control Industrial, SL

Puntuació
Màxima
49
19
15
15

4. TAULA DE VALORACIONS DE LES OFERTES

b) Criteris de
valoració subjectes a
judici de valor (49
punts)
Puntuació total

BGS
SOFTWARE Y
Puntuació
CONTROL
màxima
INDUSTRIAL,
SL
49

Justificació

40
Fa una descripció de les accions de
manteniment i dels procediments.

Descripció tècnica dels
serveis

19

11

Especifica que tot el personal està
cobert per una assegurança de
responsabilitat civil que cobreix els
materials de les intervencions per
valor de 600.000€

Enginyer com a cap de Projecte.
Emprarà dos tècnics per a la
realització de les tasques de
manteniment preventiu del sistema
de venda i validació.
Equip humà

15

14

Experiència de 13 anys i formació en
equips SVV magnètics ATM
Experiència en manteniment dels
equips del SAE de l’ATM.

Horari
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Horari diürn o nocturn segons
necessitat dels operadors.
Possibilitat d'intervencions en cap de
setmana.

