INFORME D’AVALUACIÓ D’OFERTES TÈCNIQUES
EXPEDIENT C-3/2020
Assumpte: Proposta d’adjudicació en base a les ofertes presentades en la
licitació per procediment obert, per a la contractació dels serveis de
“Manteniment preventiu i correctiu de segon nivell del Sistema T-mobilitat” de
Sermetra, SL
1. OBJECTE
El present informe té per objectiu analitzar i valorar les ofertes tècniques (sobre B que
conté les ofertes avaluables mitjançant criteris subjectes a judici de valor) rebudes en
la licitació per a l’adjudicació del Manteniment preventiu i correctiu de segon nivell del
Sistema T-mobilitat.
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.
Criteris subjectes a judici de valor (49 punts)
N.2 Qualitat i detall oferta tècnica
Descripció tècnica dels serveis oferts
Horari
Equip humà

19 punts
15 punts
15 punts

3. OFERTES REBUDES I ACCEPTADES
Les ofertes rebudes i acceptades en la sessió d’obertura de pliques del sobre B del 21
d’octubre de 2020 són:
1. BGS SOFTWARE Y CONTROL INDUSTRIAL, SL
2. WINFIN SISTEMAS, SL
3. GRUPO MECÁNICA DEL VUELO SISTEMAS SAU

4. ANÀLISI DE LES OFERTES TÈCNIQUES
4.1. BGS SOFTWARE Y CONTROL INDUSTRIAL, SL
b) Criteris de
valoració subjectes a
judici de valor (49
punts)
Puntuació total

Descripció tècnica dels
serveis

Puntuació
màxima
49

19

BGS
SOFTWARE Y
CONTROL
INDUSTRIAL, SL

Justificació

38

13

Descripció correcta de les
tasques de manteniment i dels
mitjans materials.
Detall de les tasques a realitzar

Enginyer com a cap de
Projecte.
2 tècnics, 1 amb dedicació no
exclusiva
Equip humà

15

10

Experiència de 13 anys i
formació en equips SVV
magnètics ATM
Coneixement teòric (manuals) i
pràctic a nivell d'operativitat del
pupitre T-mobilitat

Horari

15

15

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

4.3. WINFIN SISTEMAS, SL

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

Puntuació WINFIN
màxima
SISTEMAS, SL
49

Justificació

48
Descripció correcta de les tasques
de manteniment i dels mitjans
materials.

Descripció tècnica dels
serveis

19

19

Explicació detallada dels
procediments i documentació
entregable
Proposta reunions mensuals
Proposta planificació tasques
mensuals i confirmació amb
operadors des de WinFin, informant
del calendari al CMG
Enginyer com a cap de projecte
2 tècnics, més un gestor de
magatzem

Equip humà

15

14

Tècnics de suport, backup i reforç
en cas necessari.
Experiència en la instal·lació de 430
vehicles de la T-mobilitat
Experiència de més de tres anys en
sistema T-mobilitat.

Horari

15

15

Horari preferent de 8h a 18h, amb
possibilitat de realitzar tasques fora
de l'horari sempre que el servei ho
requereixi

4.3. GRUPO MECÁNICA DEL VUELO SISTEMAS, SAU
b) Criteris de valoració
GRUPO MECÁNICA
Puntuació
subjectes a judici de
DEL VUELO
màxima
valor (49 punts)
SISTEMAS, SAU
Puntuació total

Descripció tècnica dels
serveis

49

Justificació

35
Descripció correcta de les
tasques de manteniment i dels
mitjans materials.

19

12

No s'especifica el personal
concret, s'especifica que
comptarà amb tècnics suficients
per cobrir el servei.
Experiència en sistemes SVV.
Equip humà

15

8

Experiència en tasques
preventives, correctives i
traspassos en sistemes SVV
Experiència en eines i
procediments de Sermetra

Horari

15

15

Horari diürn o nocturn segons
necessitat dels operadors.

5. RESUM PUNTUACIONS DE LA VALORACIÓ TÈCNICA
1. BGS SOFTWARE Y CONTROL INDUSTRIAL, SL: 38 punts
2. WINFIN SISTEMAS, SL: 48 punts
3. GRUPO MECÁNICA DEL VUELO SISTEMAS, SAU: 35 punts
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