EXPEDIENT 21/06

Informe de valoració de les ofertes de Sobre “C”
de l’Acord marc d’homologació de proveïdors per
al subministrament de serveis de detecció de
similituds en continguts digitals i serveis bàsics
associats per les Entitats que integren el grup de
compra.
Barcelona, 23 de juny de 2021.

Informe de valoració de les ofertes presentades en sobre “C” (criteris objectius) i
valoració agregada amb resultats de sobre “B” (criteris subjectius) a l’Acord marc
d’homologació de proveïdors per al subministrament de serveis de detecció de
similituds en continguts digitals i serveis bàsics associats per les Entitats que
integren el grup de compra. (Expedient 21/06).
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1. Propostes a valorar. Sobre “C”
S’analitzaran i valoraran els Sobres “C” dels següents proveïdors.
1. COMPILATIO
2. PRIO INFOCENTER

2. Valoració de les propostes

2.1. Subministrament de serveis de detecció de similituds en
continguts digitals: (Quantitatius fins a 55 punts).
Criteris homologació pel Acord Marc Eines de Detecció de Similituds en Continguts Digitals

Económics
Quantificables mitjançant l'apliació de
fórmules

Qualitatius

Preu EETC primer any
Preu EETC següents anys segons trams total
EETC contractats per totes les entitats
Preu Ámbit/any segons trams tamany ámbit
Preu per document/any segons trams
documents
Percentatge de continguts nacionals inclosos
Percentatge de continguts internacionals
inclosos
Nombre de continguts prioritaris inclosos

Puntuació
10
10
5
5

55

5
5
15

2.1.1. Criteris Objectius Econòmics (fins a 30 punts: 10, 10, 5 i 5)
Com a criteris econòmics es valoraran els preus que s’ofereixin per les següents tres modalitats
de contractació:
1. Preu per EETC (estudiant equivalent a temps complert) al any. Es el preu de
subscripció anual al servei SAAS ofert per el licitador i que té dos fases dins de
l’acord marc del servei.
a) El preu d’aposta del primer any de servei (fins a 10 punts).
El licitador donarà un preu per EETC pel primer any de subscripció i sense saber quin
volum de EETC que les Entitats participants li contractaran escollint el seu servei.
Aquest preu per EETC/any tindrà un màxim de 10 punts i un mínim de 0 (zero) punts
segons la següent fórmula de valoració segons el preu en euros ofert per cada licitador.
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Puntuació atorgada = 10 * (1,5 – PL)

Amb les següents consideracions:
•

PL correspon al valor del preu en euros per EETC/any ofert pel licitador.

•

Per ofertes inferiors a 0,5 € per EETC/any la puntuació és zero punts.

•

No s’accepten ofertes per EETC/any superiors a 1,5 €.

b) El preu de renovació després del primer any i revisable en cada anualitat fins
el final del contracte (fins a 10 punts).
En cada aniversari del contracte (cada mes de setembre a partir de setembre de 2022) el
proveïdor revisarà el total d’EETC corresponents a totes les Entitats adherides a l’Acord
Marc que hagin contractat el seu servei fins el moment i assignarà, pels següents dotze
mesos de contracte, el preu que hagi ofert segons la següent taula de trams d’EETC.
Aquesta actualització de preu només es durà a terme si el preu millora (és mes baix) que
el de l’anualitat anterior. En cas que el preu no millori aquest restarà igual.
PREUS /any per Eines de Plagi

EUR/EETC/any

Punts

0

a

3.000 EETC

1,00

3.001

a 30.000 EETC

1,00

30.001 a 100.000 EETC

2,00

100.001 a 300.000 EETC

5,00

més

1,00

de 300.000 EETC

El preu d’un tram mai podrà ser superior al del tram anterior. La valoració d’aquesta
taula serà de fins a 10 punts. Per cada licitador se sumarà el nombre de punts obtinguts
en cada tram. Els punts de cada tram s’atorgaran segons la fórmula:
Puntuació atorgada = Punts * (1,5 – PL)

Amb les següents consideracions:
•

PL correspon al valor del preu en euros per EETC/any ofert pel licitador.

•

Per ofertes inferiors a 0,5 € per EETC/any la puntuació és zero punts.

•

No s’accepten ofertes per EETC/any superiors a 1,5 €.

2. Preu per àmbit (Entitat de mida reduïda en nombre d’EETC o àrea d’especialitat
dins d’una Entitat participant) al any (fins a 5 punts). Es el preu de subscripció
anual al servei SAAS ofert per el licitador al àmbit segons la seva mida.
El licitador oferirà un preu per àmbit per cada tram de mida del àmbit. Es obligatori que
el preu ofert en cada tram no sigui superior al ofert en el tram anterior.
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Preus Ambits petits. Preu Ambit/any
Trams mida ambit
1 a 100 EETC
101 a 1.000 EETC
1.001 a 2.000 EETC
2.001 a 3.000 EETC

€/any/ambit

Punts
5,00
2,00
1,00
1,00
1,00

Els punts màxims que es donaran en aquest apartat són 5 punts i per cada licitador
s’obtindran segons la suma de punts obtinguts en cada tram. Els punts de cada tram
s’atorgaran segons la fórmula:
Puntuació atorgada al tram = Punts màxims del tram * (Preu ofert pel tram pel licitador
/ Millor preu ofert pel tram entre tots els licitadors)

3. Preu per document. Està pensat per un ús esporàdic de la solució i es correspon
amb el preu de subscripció anual al servei SAAS ofert per el licitador segons el
volum de documents analitzats al any (fins a 5 punts).
Trams (documents per any)

EUR/Tram/Any

Punts

1 a

100 Documents

2,00

101 a

250 Documents

0,50

251 a

500 Documents

0,50

501 a 1.000 Documents

1,00

Més de 1.000 Documents

1,00

El licitador oferirà un preu per document per cada tram de nombre de documents a
l’any analitzats. És obligatori que el preu de cada tram no sigui superior al del tram
anterior.
Els punts màxims que es donaran en aquest apartat són 5 punts i per cada licitador
s’obtindran segons la suma de punts obtinguts en cada tram. Els punt de cada tram
s’atorgaran segons la fórmula:
Puntuació atorgada al tram = Punts màxims del tram * (Preu del tram ofert pel
licitador / Millor Preu del tram de tots els licitadors)

En cas que algun dels preus oferts fos zero euros, i això resultés en una divisió per zero en el
moment d’aplicar alguna de les fórmules, només a efectes d’aplicar la fórmula de valoració es
considerarà un valor de 10⁻⁶ (és a dir 1/1.000.000).
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2.1.1.1. Respostes de COMPILATIO.
Preu per EETC pel primer any de
subscripció

EUR / EETC / Any

Punts
0,76

Preu per EETC pels següents anys
de subscripció

EUR / EETC / Any

2.051 a
3.000 EETC
3.001 a
30.000 EETC
30.001 a 100.000 EETC
100.001 a 300.000 EETC
Més de 300.000 EETC

Punts
0,70
0,65
0,58
0,54
0,52

Renovacions anuals segons volums contractats.
El preu d’un tram mai podrà ser superior al del tram anterior.

ÀMBITS
1
101
1.001
2.001

a
100 EETC
a 1.000 EETC
a 2.000 EETC
a 2.500 EETC

TRAMS DE DOCUMENTS
1 a
100 Documents
101 a
250 Documents
251 a
500 Documents
501 a 1.000 Documents
Més de 1.000 Documents
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10,00

EUR / ÀMBIT / Any
250,00
1.100,00
1.600,00
1.850,00

EUR / DOCUMENT / Any
0,45
0,40
0,36
0,33
0,3

1,00
1,00
2,00
5,00
1,00
10,00

Punts
2,00
1,00
1,00
1,00
5,00

Punts
2,00
0,50
0,50
1,00
1,00
5,00
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2.1.1.2. Respostes de PRIO INFOCENTER.
Preu per EETC pel primer any de
subscripció

EUR / EETC / Any

Punts
0,80

Preu per EETC pels següents anys
de subscripció
2.501 a
3.000
3.001 a
30.000
30.001 a 100.000
100.001 a 300.000
Més de 300.000 EETC

EUR / EETC / Any

EETC
EETC
EETC
EETC

Punts
1,30
1,25
1,15
0,95
0,90

Renovacions anuals segons volums contractats.
El preu d’un tram mai podrà ser superior al del tram anterior.

ÀMBITS
1
101
1.001
2.001

a
100 EETC
a 1.000 EETC
a 2.000 EETC
a 2.500 EETC

TRAMS DE DOCUMENTS
1 a
100 Documents
101 a
250 Documents
251 a
500 Documents
501 a 1.000 Documents
Més de 1.000 Documents
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10,00

EUR / ÀMBIT / Any
399,00
799,00
1.600,00
2.200,00

EUR / DOCUMENT / Any
3,75
3,50
3,25
3,00
2,50

1,00
1,00
2,00
5,00
1,00
10,00

Punts
2,00
1,00
1,00
1,00
5,00

Punts
2,00
0,50
0,50
1,00
1,00
5,00
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2.1.1.3. Valoració de la proposta de COMPILATIO.

Puntuació per preu aposta EETC/any primer any = 10 * (1,50 – 0,76) = 7,40 punts.
Puntuació per preu per EETC/any següents anys: 9,27 punts.
•
•
•
•
•

Tram 1 : 1 * (1,5-0,70) = 0,80 punts
Tram 2 : 1 * (1,5-0,65) = 0,85 punts
Tram 3 : 2 * (1,5-0,58) = 1,84 punts
Tram 4 : 5 * (1,5-0,54) = 4,80 punts
Tram 5 : 1 * (1,5-0,52) = 0,98 punts

Puntuació per preu per Àmbit/any segons grandària àmbit: 4,73 punts.
•
•
•
•

Tram 1 : 2 * (250/250) = 2,00 punts
Tram 2 : 1 * (799/1.100) = 0,73 punts
Tram 3 : 1 * (1.600/1.600) = 1,00 punt
Tram 4 : 1 * (1.850/1.850) = 1,00 punt

Puntuació per trams de documents: 5,00 punts.
•
•
•
•
•

Tram 1 : 2 * (0,45/0,45) = 2,00 punts
Tram 2 : 0,5 * (0,40/0,40) = 0,50 punts
Tram 3 : 0,5 * (0,36/0,36) = 0,50 punts
Tram 4 : 1 * (0,33/0,33) = 1,00 punt
Tram 5 : 1 * (0,30/0,30) = 1,00 punt

La valoració corresponent a la proposta presentada en el sobre C per criteris objectius
econòmics és de 26,40 punts d’un total de 30 punts possibles en el cas de COMPILATIO.

2.1.1.4. Valoració de la proposta de PRIO INFOCENTER.

Puntuació per preu aposta EETC/any primer any = 10 * (1,5 – 0,8) = 7,00 punts.
Puntuació per preu per EETC/any següents anys: 4,50 punts.
•
•
•
•
•
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Tram 1 : 1 * (1,5-1,3) = 0,20 punts
Tram 2 : 1 * (1,5-1,25) = 0,25 punts
Tram 3 : 2 * (1,5-1,15) = 0,70 punts
Tram 4 : 5 * (1,5-0,95) = 2,75 punts
Tram 5 : 1 * (1,5-0,90) = 0,60 punts
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Puntuació per preu per Àmbit/any segons grandària àmbit: 4,09 punts.
•
•
•
•

Tram 1 : 2 * (250/399) = 1,25 punts
Tram 2 : 1 * (799/799) = 1,00 punt
Tram 3 : 1 * (1.600/1.600) = 1,00 punt
Tram 4 : 1 * (1.850/2.200) = 0,84 punts

Puntuació per trams de documents : 0,58 punts.
•
•
•
•
•

Tram 1 : 2 * (0,45/3,75) = 0,24 punts
Tram 2 : 0,5 * (0,40/3,50) = 0,06 punts
Tram 3 : 0,5 * (0,36/3,25) = 0,06 punts
Tram 4 : 1 * (0,33/3,00) = 0,11 punts
Tram 5 : 1 * (0,30/2,50) = 0,12 punts

La valoració corresponent a la proposta presentada en el sobre C per objectius econòmics és de
16,18 punts d’un total de 30 punts possibles en el cas de PRIO INFOCENTER.

2.1.2. Criteris Objectius Qualitatius (fins a 25 punts: 5, 5 i 15)
Es valorarà que el licitador aporti com part de la seva solució (sense cap cost addicional) tres
grups de fonts documentals. Aquestes fonts es relacionen en un document Excel annex on
s’haurà per cada font s’haurà d’indicar amb un “Sí” o un “No” segons si està inclosa o no com
a font documental de comparació dins del servei.
Es valorarà amb 5 punts si s’inclouen tots els continguts indicats com a nacionals. De manera
que la puntuació assignada per aquest apartat serà atorgada mitjançant la fórmula següent:
Punts atorgats per continguts nacionals = 5 * percentatge de continguts nacionals amb un “Sí”
com a resposta respecte del total de continguts especificats com a nacionals.

Es valorarà amb 5 punts si s’inclouen tots els continguts indicats com a internacionals (excloent
els sis continguts marcats com a prioritaris). De forma que la puntuació assignada per aquest
apartat serà atorgada mitjançant la fórmula següent:

Punts atorgats per continguts internacionals = 5 * percentatge de continguts internacionals
amb un “Sí” com a resposta respecta el total de continguts especificats com a internacionals
excloent els 6 prioritaris.

Es valorarà amb 15 punts si s’inclouen els sis continguts indicats com a prioritaris. De forma
que la puntuació assignada per aquest apartat serà atorgada mitjançant la fórmula següent:
Punts atorgats per continguts prioritaris = 15 * percentatge de continguts prioritaris amb un
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“Sí” com a resposta respecte el total dels sis continguts especificats com a prioritaris.
2.1.2.1. Valoració de la proposta de COMPILATIO.

•
•
•

Punts atorgats per continguts nacionals = 5 * (9/157) = 0,29 punts
Punts atorgats per continguts internacionals = 5 * (3/84) = 0,18 punts
Punts atorgats per continguts prioritaris = 15 * (0/6) = 0,00 punts

La valoració corresponent a la proposta presentada en el sobre C per criteris objectius qualitatius
és de 0,47 punts d’un total de 25 punts possibles en el cas de COMPILATIO.

2.1.2.2. Valoració de la proposta de PRIO INFOCENTER.

•
•
•

Punts atorgats per continguts nacionals = 5 * (53/157) = 1,69 punts
Punts atorgats per continguts internacionals = 5 * (13/84) = 0,77 punts
Punts atorgats per continguts prioritaris = 15 * (5/6) = 12,50 punts

La valoració corresponent a la proposta presentada en el sobre C per criteris objectius qualitatius
és de 14,96 punts d’un total de 25 punts possibles en el cas de PRIO INFOCENTER.

3. Resum de les valoracions. Sobre C
A tall de resum les valoracions de les diferents propostes és la següent:
Detecció Similituds Sobre C
Preu EETC Aposta Primer Any
Preu EETC Resta d'anys
Preu Àmbit/any
Preu per Document
Continguts inclosos nacionals
Continguts inclosos internacionals
Continguts inclosos prioritaris
PUNTUACIO TOTAL
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Puntuació
COMPILATIO
7,40
9,27
4,73
5,00
0,29
0,18
0,00
26,86

Puntuació PRIO
INFOCENTER
7,00
4,50
4,09
0,58
1,69
0,77
12,50
31,14

Puntuació
Máxima
10,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
15,00
55,00
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4. Resum de les valoracions. Sobres B i C
A mode de resum les valoracions de les diferents propostes incloent els valors dels sobres B i C
és la següent:
DETECCIO SIMILITUTS (Max. 100 punts)
COMPILATIO
PRIO INFOCENTER

45,00
33,40
39,17

55,00
26,86
31,14

100,00
60,26
70,31

En negreta les millors puntuacions totals.

5. Licitadors que es proposa homologar
A continuació s’indica, a partir de les puntuacions obtingudes, la relació dels proveïdors que es
proposa homologar, així com, si s’escau, els proveïdors que per puntuació no s’homologuen.

5.1. Proveïdors que es proposa homologar
La relació de licitadors que es proposa homologar per ordre decreixent de puntuació obtinguda
és la següent:
1. PRIO INFOCENTER
2. COMPILATIO

Xavier Peiró (CSUC)
Director de Serveis TIC

Joan Cambras (CSUC)
Cap de Qualitat i Suport
Barcelona, a 28 de juny de 2021
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