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1. Propostes a valorar en els diferents Lots. Sobre “C”
S’analitzaran i valoraran els Sobres “C” dels següents proveïdors i Lots. S’exclou de la valoració
les ofertes de BECHTLE DIRECT SLU per els 4 lots ja que ha presentat la mateixa proposta
del sobre B en lloc de una proposta específica per el sobre “C”.
Lot1. Acord Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES). Inscripció per a
solucions d’educació: (Quantitatius fins a 80 punts):
1.
2.
3.
4.
5.

ACADEMIC SOFTWARE
GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A.
SEIDOR S.A.
SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL.
TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

Lot 2 (Subministrament de productes i serveis Microsoft. MPSA Acadèmic per a entitats
educacionals que no puguin utilitzar el campus EES del lot 1): (Quantitatius fins a 80
punts):
1.
2.
3.
4.

ACADEMIC SOFTWARE
GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A.
SEIDOR S.A.
SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL.

Lot 3 (Subministrament de productes i serveis Microsoft. MPSA Sector per a Entitats
no educacionals que no puguin utilitzar el campus EES del lot 1 ni el MPSA Acadèmic
del lot 2): (Quantitatius fins a 80 punts):
1.
2.
3.
4.

ACADEMIC SOFTWARE
GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA S.A.
SEIDOR S.A.
SPECIALIST COMPUTER CENTRES SL.

Lot 4 (Subministrament de contracte de suport Premier del fabricant Microsoft per a les
entitats que ho sol·licitin):
1.
2.
3.
4.
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2. Valoració de les propostes

2.1. Lot 1 Acord Microsoft Enrollment for Education Solutions
(EES). Inscripció per a solucions d’educació: (Quantitatius
fins a 80 punts)
Criteris pel Lot 1 (Acord Microsoft EES. Inscripció per a solucions
d’Educació)
(descompte addicional al nivell de preu assignat
Econòmics
pel CASA)
Quantificables
Preu màxim hora formador certificat en Microsoft
mitjançant
l’aplicació de
Qualitatius Preu màxim hora consultor certificat en Microsoft
fórmules
Percentatge mínim de descompte sobre el preu de
serveis de Microsoft

Puntuació
50
10
10

80
30

10

NOTA IMPORTANT: En relació al criteri qualitatiu “Percentatge mínim de descompte sobre el preu
de serveis de Microsoft” s’ha considerat que no es disposa de tota la informació necessària per part
de Microsoft per tal de fer una valoració objectiva d’aquest criteri, i atès que no es vol crear una
situació de desigualtat entre els diferents licitadors s’ha optat per valorar aquest criteri amb la
puntuació màxima de deu (10) punts per a totes les propostes.

2.1.1. Criteris econòmics quantificables per fórmules (fins a 50 punts).
Tal com es descriu a continuació, es valorarà el descompte addicional al nivell de preu assignat
pel MPSA Acadèmic de Microsoft al que s’inscrigui.
La puntuació obtinguda per cada licitador s’obtindrà mitjançant la següent fórmula:
Puntuació atorgada= (Descompte ofert/ Descompte més alt ofert) * 50

2.1.2. Criteris Qualitatius quantificables per fórmules (fins a 30 punts).
Tal com es descriu a continuació, es valorarà:
•

El preu màxim hora formador certificat en Microsoft (fins a 10 punts) amb la fórmula:
Puntuació atorgada = (Preu hora menor ofert / preu ofert) * 10

•

El preu màxim hora consultor certificat en Microsoft (fins a 10 punts) amb la fórmula:
Puntuació atorgada = (Preu hora menor ofert / preu ofert) * 10
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•

El percentatge mínim de descompte sobre el preu de serveis de Microsoft (fins a 10 punts)
amb la fórmula:
Puntuació atorgada = 10 punts a tots els valorats per les dubtes que s’han
plantejat tant per Microsoft com per part dels licitadors.

2.1.3. Resum respostes al Lot 1 sobre C a valorar.
Les valoracions del punts fan referència sempre a un factor entre la millor proposta i la
proposada per cada licitador. Recollim en aquesta taula les respostes dels licitadors candidats al
Lot 1 i destaquem en negreta la millor proposta en cadascun dels criteris.

Lot 1 Sobre C

ACADEMIC SOFTWARE
GFI
SEIDOR
SCC
TELEFONICA SOLUCIONES

Dte. mínim
llicències
(%)

Preu hora
màxim
formador
(€)

15,20
1,00
8,40
7,00
17,40

100,00
50,00
80,00
165,00
82,60

Preu hora
màxim
consultor
(€)
100,00
70,00
50,00
90,00
70,20

2.1.4. Valoració de la proposta d’ACADEMIC SOFTWARE.
•

Descompte addicional al nivell de preu assignat pel CASA (Campus agreement) de
Microsoft al que s’inscrigui.
Puntuació atorgada = (15,20/17,40) * 50 = 43,68 punts.

•

El preu màxim hora formador certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 100) * 10 = 5 punts.

•

El preu màxim hora consultor certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 100) * 10 = 5 punts.

•

El percentatge mínim de descompte sobre el preu de serveis de Microsoft:
Puntuació atorgada = 10 punts.
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La valoració corresponent a la proposta presentada en el Lot 1 del sobre C és de 63,68 punts
d’un total de 80 punts possibles en el cas de ACADEMIC SOFTWARE.

2.1.5. Valoració de la proposta de GFI.
•

Descompte addicional al nivell de preu assignat pel CASA (Campus agreement) de
Microsoft al que s’inscrigui.
Puntuació atorgada = (1,00/17,40) * 50 = 2,87 punts.

•

El preu màxim hora formador certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 50) * 10 = 10 punts.

•

El preu màxim hora consultor certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 70) * 10 = 7,14 punts.

•

El percentatge mínim de descompte sobre el preu de serveis de Microsoft:
Puntuació atorgada = 10 punts.

La valoració corresponent a la proposta presentada en el Lot 1 del sobre C és de 30,02 punts
d’un total de 80 punts possibles en el cas de GFI.

2.1.6. Valoració de la proposta de SEIDOR.
•

Descompte addicional al nivell de preu assignat pel CASA (Campus agreement) de
Microsoft al que s’inscrigui.
Puntuació atorgada = (8,40/17,40) * 50 = 24,14 punts.

•

El preu màxim hora formador certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 80) * 10 = 6,25 punts.

•

El preu màxim hora consultor certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 50) * 10 = 10 punts.

•

El percentatge mínim de descompte sobre el preu de serveis de Microsoft:
Puntuació atorgada = 10 punts.
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La valoració corresponent a la proposta presentada en el Lot 1 del sobre C és de 50,39 punts
d’un total de 80 punts possibles en el cas de SEIDOR.

2.1.7. Valoració de la proposta de SCC.
•

Descompte addicional al nivell de preu assignat pel CASA (Campus agreement) de
Microsoft al que s’inscrigui.
Puntuació atorgada = (7,00/17,40) * 50 = 20,11 punts.

•

El preu màxim hora formador certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 165) * 10 = 3,03 punts.

•

El preu màxim hora consultor certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 90) * 10 = 5,56 punts.

•

El percentatge mínim de descompte sobre el preu de serveis de Microsoft:
Puntuació atorgada = 10 punts.

La valoració corresponent a la proposta presentada en el Lot 1 del sobre C és de 38,70 punts
d’un total de 80 punts possibles en el cas de SCC.

2.1.8. Valoració de la proposta de TELEFONICA SOLUCIONES.
•

Descompte addicional al nivell de preu assignat pel CASA (Campus agreement) de
Microsoft al que s’inscrigui.
Puntuació atorgada = (17,40/17,40) * 50 = 50 punts.

•

El preu màxim hora formador certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 82,60) * 10 = 6,05 punts.

•

El preu màxim hora consultor certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 70,20) * 10 = 7,12 punts.

•

El percentatge mínim de descompte sobre el preu de serveis de Microsoft:
Puntuació atorgada = 10 punts.
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La valoració corresponent a la proposta presentada en el Lot 1 del sobre C és de 73,18 punts
d’un total de 80 punts possibles en el cas de TELEFONICA SOLUCIONES.

2.2. Lot 2 Subministrament de productes i serveis Microsoft. MPSA
Acadèmic per a entitats educacionals que no puguin utilitzar
el campus EES del lot 1: (Quantitatius fins a 80 punts).
Criteris pel Lot 2 (Acord MPSA Acadèmic per a entitats educacionals que
no puguin constituir un EES)
Descompte addicional al nivell de preu assignat
Econòmics
pel MPSA Acadèmic de Microsoft
Quantificables
Preu màxim hora formador certificat en Microsoft
mitjançant
l’aplicació de
Qualitatius Preu màxim hora consultor certificat en Microsoft
fórmules
Percentatge mínim de descompte sobre el preu de
serveis de Microsoft

Puntuació
50
10
10

80
30

10

NOTA IMPORTANT: En relació al criteri qualitatiu “Percentatge mínim de descompte sobre el preu
de serveis de Microsoft” s’ha considerat que no es disposa de tota la informació necessària per part
de Microsoft per tal de fer una valoració objectiva d’aquest criteri, i atès que no es vol crear una
situació de desigualtat entre els diferents licitadors s’ha optat per valorar aquest criteri amb la
puntuació màxima de deu (10) punts per a totes les propostes.

2.2.1. Criteris econòmics quantificables per fórmules (fins a 50 punts).
Tal com es descriu a continuació, es valorarà el descompte addicional al nivell de preu assignat
pel MPSA Acadèmic de Microsoft al que s’inscrigui.
La puntuació obtinguda per cada licitador s’obtindrà mitjançant la següent fórmula:
Puntuació atorgada= (Descompte ofert/ Descompte més alt ofert) * 50

2.2.2. Criteris Qualitatius quantificables per fórmules (fins a 30 punts).
Tal com es descriu a continuació, es valorarà:
•

El preu màxim hora formador certificat en Microsoft (fins a 10 punts) amb la fórmula:
Puntuació atorgada = (Preu hora menor ofert / preu ofert) * 10

•

El preu màxim hora consultor certificat en Microsoft (fins a 10 punts) amb la fórmula:
Puntuació atorgada = (Preu hora menor ofert / preu ofert) * 10
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•

El percentatge mínim de descompte sobre el preu de serveis de Microsoft (fins a 10 punts)
amb la fórmula:
Puntuació atorgada = 10 punts a tots els valorats per les dubtes que s’han
plantejat tant per Microsoft com per part dels licitadors.

2.2.3. Resum respostes al Lot 2 sobre C a valorar.
Les valoracions del punts fan referència sempre a un factor entre la millor proposta i la
proposada per cada licitador. Recollim en aquesta taula les respostes dels licitadors candidats al
Lot 2 i destaquem en negreta la millor proposta en cadascun dels criteris.
Lot 2 Sobre C
ACADEMIC SOFTWARE
GFI
SEIDOR
SCC

Dte. mínim
llicències (%)

Preu hora màxim Preu hora màxim
formador (€)
consultor (€)

6,10
1,00
17,03
9,00

100,00
50,00
80,00
165,00

100,00
70,00
50,00
90,00

2.2.4. Valoració de la proposta d’ACADEMIC SOFTWARE.
•

Descompte addicional al nivell de preu assignat pel MPSA Acadèmic de Microsoft al
que s’inscrigui.
Puntuació atorgada = (6,10/17,03) * 50 = 17,91 punts.

•

El preu màxim hora formador certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 100) * 10 = 5 punts.

•

El preu màxim hora consultor certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 100) * 10 = 5 punts.

•

El percentatge mínim de descompte sobre el preu de serveis de Microsoft:
Puntuació atorgada = 10 punts.

La valoració corresponent a la proposta presentada en el Lot 2 del sobre C és de 37,91 punts
d’un total de 80 punts possibles en el cas de ACADEMIC SOFTWARE.
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2.2.5. Valoració de la proposta de GFI.
•

Descompte addicional al nivell de preu assignat pel MPSA Acadèmic de Microsoft al
que s’inscrigui.
Puntuació atorgada = (1,00/17,03) * 50 = 2,94 punts.

•

El preu màxim hora formador certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 50) * 10 = 10 punts.

•

El preu màxim hora consultor certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 70) * 10 = 7,14 punts.

•

El percentatge mínim de descompte sobre el preu de serveis de Microsoft:
Puntuació atorgada = 10 punts.

La valoració corresponent a la proposta presentada en el Lot 2 del sobre C és de 30,08 punts
d’un total de 80 punts possibles en el cas de GFI.

2.2.6. Valoració de la proposta de SEIDOR.
•

Descompte addicional al nivell de preu assignat pel MPSA Acadèmic de Microsoft al
que s’inscrigui.
Puntuació atorgada = (17,03/17,03) * 50 = 50 punts.

•

El preu màxim hora formador certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 80) * 10 = 6,25 punts.

•

El preu màxim hora consultor certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 50) * 10 = 10 punts.

•

El percentatge mínim de descompte sobre el preu de serveis de Microsoft:
Puntuació atorgada = 10 punts.

La valoració corresponent a la proposta presentada en el Lot 2 del sobre C és de 76,25 punts
d’un total de 80 punts possibles en el cas de SEIDOR.
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2.2.7. Valoració de la proposta de SCC.
•

Descompte addicional al nivell de preu assignat pel MPSA Acadèmic de Microsoft al
que s’inscrigui.
Puntuació atorgada = (9,00/17,03) * 50 = 26,42 punts.

•

El preu màxim hora formador certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 165) * 10 = 3,03 punts.

•

El preu màxim hora consultor certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 90) * 10 = 5,56 punts.

•

El percentatge mínim de descompte sobre el preu de serveis de Microsoft:
Puntuació atorgada = 10 punts.

La valoració corresponent a la proposta presentada en el Lot 2 del sobre C és de 45,01 punts
d’un total de 80 punts possibles en el cas de SCC.
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2.3. Lot 3 Subministrament de productes i serveis Microsoft. MPSA
Sector per a Entitats no educacionals que no puguin utilitzar
el campus EES del lot 1 ni el MPSA Acadèmic del lot 2:
(Quantitatius fins a 80 punts).

Criteris pel Lot 3 (MPSA sector públic o privat per a entitats no
educacionals)
Descompte addicional al nivell de preu assignat
Econòmics
pel MPSA Sector no Educacional de Microsoft
Quantificables
Preu màxim hora formador certificat en Microsoft
mitjançant
l’aplicació de
Qualitatius Preu màxim hora consultor certificat en Microsoft
fórmules
Percentatge mínim de descompte sobre el preu
de serveis de Microsoft

Puntuació
50
10
10

80
30

10

NOTA IMPORTANT: En relació al criteri qualitatiu “Percentatge mínim de descompte sobre el preu
de serveis de Microsoft” s’ha considerat que no es disposa de tota la informació necessària per part
de Microsoft per tal de fer una valoració objectiva d’aquest criteri, i atès que no es vol crear una
situació de desigualtat entre els diferents licitadors s’ha optat per valorar aquest criteri amb la
puntuació màxima de deu (10) punts per a totes les propostes.

2.3.1. Criteris econòmics quantificables per fórmules (fins a 50 punts).
Tal com es descriu a continuació, es valorarà el descompte addicional al nivell de preu assignat
pel MPSA Sector no Educacional de Microsoft al que s’inscrigui.
La puntuació obtinguda per cada licitador s’obtindrà mitjançant la següent fórmula:
Puntuació atorgada= (Descompte ofert/ Descompte més alt ofert) * 50

2.3.2. Criteris Qualitatius quantificables per fórmules (fins a 30 punts).
Tal com es descriu a continuació, es valorarà:
•

El preu màxim hora formador certificat en Microsoft (fins a 10 punts) amb la fórmula:
Puntuació atorgada = (Preu hora menor ofert / preu ofert) * 10

•

El preu màxim hora consultor certificat en Microsoft (fins a 10 punts) amb la fórmula:
Puntuació atorgada = (Preu hora menor ofert / preu ofert) * 10
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•

El percentatge mínim de descompte sobre el preu de serveis de Microsoft (fins a 10 punts)
amb la fórmula:
Puntuació atorgada = 10 punts a tots els valorats per les dubtes que s’han
plantejat tant per Microsoft com per part dels licitadors.

2.3.3. Resum respostes al Lot 3 sobre C a valorar.
Les valoracions del punts fan referència sempre a un factor entre la millor proposta i la
proposada per cada licitador. Recollim en aquesta taula les respostes dels licitadors candidats al
Lot 3 i destaquem en negreta la millor proposta en cadascun dels criteris.

Lot 3 Sobre C
ACADEMIC SOFTWARE
GFI
SEIDOR
SCC

Preu hora
màxim
formador (€)

Dte. mínim
llicències (%)
6,10
1,00
17,01
2,00

100,00
50,00
80,00
165,00

Preu hora
màxim
consultor (€)
100,00
70,00
50,00
90,00

2.3.4. Valoració de la proposta d’ACADEMIC SOFTWARE.
•

Descompte addicional al nivell de preu assignat pel MPSA Sector no Educacional de
Microsoft al que s’inscrigui.
Puntuació atorgada = (6,10/17,01) * 50 = 17,93 punts.

•

El preu màxim hora formador certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 100) * 10 = 5 punts.

•

El preu màxim hora consultor certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 100) * 10 = 5 punts.

•

El percentatge mínim de descompte sobre el preu de serveis de Microsoft:
Puntuació atorgada = 10 punts.

La valoració corresponent a la proposta presentada en el Lot 3 del sobre C és de 37,93 punts
d’un total de 80 punts possibles en el cas de ACADEMIC SOFTWARE.
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2.3.5. Valoració de la proposta de GFI.
•

Descompte addicional al nivell de preu assignat pel MPSA Sector no Educacional de
Microsoft al que s’inscrigui.
Puntuació atorgada = (1,00/17,01) * 50 = 2,94 punts.

•

El preu màxim hora formador certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 50) * 10 = 10 punts.

•

El preu màxim hora consultor certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 70) * 10 = 7,14 punts.

•

El percentatge mínim de descompte sobre el preu de serveis de Microsoft:
Puntuació atorgada = 10 punts.

La valoració corresponent a la proposta presentada en el Lot 3 del sobre C és de 30,08 punts
d’un total de 80 punts possibles en el cas de GFI.

2.3.6. Valoració de la proposta de SEIDOR.
•

Descompte addicional al nivell de preu assignat pel MPSA Sector no Educacional de
Microsoft al que s’inscrigui.

Puntuació atorgada = (17,01/17,01) * 50 = 50 punts.

•

El preu màxim hora formador certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 80) * 10 = 6,25 punts.

•

El preu màxim hora consultor certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 50) * 10 = 10 punts.

•

El percentatge mínim de descompte sobre el preu de serveis de Microsoft:
Puntuació atorgada = 10 punts.

La valoració corresponent a la proposta presentada en el Lot 3 del sobre C és de 76,25 punts
d’un total de 80 punts possibles en el cas de SEIDOR.
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2.3.7. Valoració de la proposta de SCC.
•

Descompte addicional al nivell de preu assignat pel MPSA Acadèmic de Microsoft al
que s’inscrigui.
Puntuació atorgada = (2,00/17,01) * 50 = 5,88 punts.

•

El preu màxim hora formador certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 165) * 10 = 3,03 punts.

•

El preu màxim hora consultor certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 90) * 10 = 5,56 punts.

•

El percentatge mínim de descompte sobre el preu de serveis de Microsoft:

Puntuació atorgada = 10 punts.

La valoració corresponent a la proposta presentada en el Lot 3 del sobre C és de 24,46 punts
d’un total de 80 punts possibles en el cas de SCC.
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2.4. Lot 4 Subministrament de contracte de suport Premier del
fabricant Microsoft per a les entitats que ho sol·licitin:
(Quantitatius fins a 80 punts).

Lot 4 Sobre C
ACADEMIC SOFTWARE
GFI
SEIDOR
TELEFONICA SOLUCIONES

Dte. mínim
Premier de
Microsoft
(%)
13,00
1,00
4,00
4,33

Preu hora
màxim
formador
(€)

Preu hora
màxim
consultor
(€)

100,00
230,00
80,00
82,60

100,00
240,00
50,00
70,20

2.4.1. Criteris econòmics quantificables per fórmules (fins a 50 punts).
Tal com es descriu a continuació es valorarà el descompte addicional al nivell de preu assignat
per Microsoft a la oferta de Premier directe de Microsoft a l’entitat que ho sol·liciti:
La puntuació obtinguda per cada licitador s’obtindrà mitjançant la següent fórmula:
Puntuació atorgada= (Descompte ofert/ Descompte més alt ofert) * 50

2.4.2. Criteris Qualitatius quantificables per fórmules (fins a 30 punts).
Tal com es descriu a continuació, es valorarà:
•

El preu màxim hora formador certificat en Microsoft (fins a 15 punts) amb la fórmula:
Puntuació atorgada = (Preu hora menor ofert / preu ofert) * 15

•

El preu màxim hora consultor certificat en Microsoft (fins a 15 punts) amb la fórmula:
Puntuació atorgada = (Preu hora menor ofert / preu ofert) * 15

2.4.3. Resum respostes al Lot 4 sobre C a valorar.
Les valoracions del punts fan referència sempre a un factor entre la millor proposta i la
proposada per cada licitador. Recollim en aquesta taula les respostes dels licitadors candidats al
Lot 4 i destaquem en negreta la millor proposta en cadascun dels criteris.
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Lot 4 Sobre C
ACADEMIC SOFTWARE
GFI
SEIDOR
TELEFONICA SOLUCIONES

Dte. mínim
Premier de
Microsoft
(%)
13,00
1,00
4,00
4,33

Preu hora
màxim
formador
(€)

Preu hora
màxim
consultor
(€)

100,00
230,00
80,00
82,60

100,00
240,00
50,00
70,20

2.4.4. Valoració de la proposta d’ACADEMIC SOFTWARE.
•

Descompte addicional al nivell de preu assignat per Microsoft a la oferta de Premier
directe de Microsoft a l’entitat que ho sol·liciti.
Puntuació atorgada = (13,00/13,00) * 50 = 50 punts.

•

El preu màxim hora formador certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (80 / 100) * 15 = 12 punts.

•

El preu màxim hora consultor certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 100) * 15 = 7,5 punts.

La valoració corresponent a la proposta presentada en el Lot 4 del sobre C és de 69,50 punts
d’un total de 80 punts possibles en el cas de ACADEMIC SOFTWARE.

2.4.5. Valoració de la proposta de GFI.
•

Descompte addicional al nivell de preu assignat per Microsoft a la oferta de Premier
directe de Microsoft a l’entitat que ho sol·liciti
Puntuació atorgada = (1,00/13,00) * 50 = 3,85 punts.

•

El preu màxim hora formador certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (80 / 230) * 15 = 5,22 punts.

•

El preu màxim hora consultor certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 240) * 15 = 3,13 punts.
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La valoració corresponent a la proposta presentada en el Lot 4 del sobre C és de 12,19 punts
d’un total de 80 punts possibles en el cas de GFI.

2.4.6. Valoració de la proposta de SEIDOR.
•

Descompte addicional al nivell de preu assignat per Microsoft a la oferta de Premier
directe de Microsoft a l’entitat que ho sol·liciti
Puntuació atorgada = (4,00 /13,00) * 50 = 15,38 punts.

•

El preu màxim hora formador certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (80 / 80) * 15 = 15 punts.

•

El preu màxim hora consultor certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 50) * 15 = 15 punts.

La valoració corresponent a la proposta presentada en el Lot 4 del sobre C és de 45,38 punts
d’un total de 80 punts possibles en el cas de SEIDOR.

2.4.7. Valoració de la proposta de TELEFONICA SOLUCIONES.
•

Descompte addicional al nivell de preu assignat per Microsoft a la oferta de Premier
directe de Microsoft a l’entitat que ho sol·liciti
Puntuació atorgada = (4,33/13,00) * 50 = 16,67 punts.

•

El preu màxim hora formador certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (80 / 82,60) * 15 = 14,53 punts.

•

El preu màxim hora consultor certificat en Microsoft:
Puntuació atorgada = (50 / 70,20) * 15 = 10,68 punts.

La valoració corresponent a la proposta presentada en el Lot 4 del sobre C és de 41,88 punts
d’un total de 80 punts possibles en el cas de TELEFONICA SOLUCIONES.
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3. Resum de les valoracions. Sobre C
A mode de resum les valoracions de les diferents propostes és la següent:
RESUM VALORACIONS SOBRE "C"
MICROSOFT
LOT 1 (Max. 80 punts)
ACADEMIC SOFTWARE
GFI
SEIDOR
SCC
TELEFONICA SOLUCIONES
LOT 2 (Max. 80 punts)
ACADEMIC SOFTWARE
GFI
SEIDOR
SCC
LOT 3 (Max. 80 punts)
ACADEMIC SOFTWARE
GFI
SEIDOR
SCC
LOT 4 (Max. 80 punts)
ACADEMIC SOFTWARE
GFI
SEIDOR
TELEFONICA SOLUCIONES

20/22

Sobre C
63,68
30,02
50,39
38,70
73,18
37,91
30,08
76,25
45,01
37,93
30,08
76,25
24,46
69,50
12,19
40,38
41,88
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4. Resum de les valoracions. Sobres B i C
A mode de resum les valoracions de les diferents propostes per els quatre Lots incloent els
valors dels sobres B i C és la següent:
RESUM VALORACIONS SOBRE "B" i "C" MICROSOFT
LOT 1 (Max. 100 punts)
ACADEMIC SOFTWARE
GFI
SEIDOR
SCC
TELEFONICA SOLUCIONES
LOT 2 (Max. 100 punts)
ACADEMIC SOFTWARE
GFI
SEIDOR
SCC
LOT 3 (Max. 100 punts)
ACADEMIC SOFTWARE
GFI
SEIDOR
SCC
LOT 4 (Max. 100 punts)
ACADEMIC SOFTWARE
GFI
SEIDOR
TELFONICA SOLUCIONES

Sobre B
20,00
10,00
9,00
16,00
3,00
8,00
20,00
10,00
9,00
16,00
3,00
20,00
10,00
9,00
16,00
3,00
20,00
2,00
10,00
16,00
10,00

Sobre C
80,00
63,68
30,02
50,39
38,70
73,18
80,00
37,91
30,08
76,25
45,01
80,00
37,93
30,08
76,25
24,46
80,00
69,50
12,19
45,38
41,88

Total
100,00
73,68
39,02
66,39
41,70
81,18
100,00
47,91
39,08
92,25
48,01
100,00
47,93
39,08
92,25
27,46
100,00
71,50
22,19
61,38
51,88

En negreta les tres millors puntuacions totals de cada Lot.
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5. Licitadors que es proposa homologar
A continuació s’indica, a partir de les puntuacions obtingudes, la relació dels proveïdors que es
proposa homologar en cadascun dels diferents Lots, així com els proveïdors que per puntuació
no s’homologuen.

5.1. Proveïdors que es proposa homologar
La relació de licitadors que es proposa homologar en cadascun dels diferents Lots per ordre
decreixent de puntuació obtinguda en el Lot és la següent:
Lot 1: TELEFONICA SOLUCIONES, ACADEMIC SOFTWARE i SEIDOR
Lot 2: SEIDOR, SCC i ACADEMIC SOFTWARE.
Lot 3: SEIDOR, ACADEMIC SOFTWARE i GFI.
Lot 4: ACADEMIC SOFTWARE, SEIDOR i TELFONICA SOLUCIONES

5.2. Proveïdors que per puntuació no s’homologuen
Els licitadors per Lot que per puntuació NO s’homologuen per ordre decreixent de puntuació
obtinguda en el Lot corresponent és la següent:
Lot 1: SCC i GFI.
Lot 2: GFI.
Lot 3: SCC.
Lot 4: GFI.

Xavier Peiró
Director de Serveis TIC

Joan Cambras
Cap de Qualitat i Suport

Barcelona, a 18 de gener de 2021
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