ACTA DE PRESENTACIÓ DE L’INFORME TÈCNIC DE LA VALORACIÓ DE LA
PROPOSTA DEL SOBRE B (DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT A CRITERIS
D’ADJUDICACIÓ NO QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT) PRESENTADA
PEL LICITADOR I D’ASSUMPCIÓ DE L’INFORME PER LA MESA DE
CONTRACTACIÓ

Contractació:

Contractació del servei de manteniment evolutiu i correctiu de les
aplicacions corporatives de l'entorn web del Parlament de Catalunya

Núm. d'expedient:

PARLC-2018-00001 (TEEC)

Tipus de contracte:

Serveis

Procediment:

Obert

Harmonitzat

Al Palau del Parlament, el dia 19 d’octubre de 2018, a les 11.45 hores, a la sala 4, es
constitueix la mesa de contractació, formada pels membres següents:
President:

Ferran Domínguez i García, director de l’Oficina de Contractació, en
substitució de Xavier Muro i Bas, secretari general del Parlament.

Vocals:

Montse Rovira i Sadurní, coordinadora de Pressupostos i Comptabilitat,
en substitució de Maria Guiu i Sallent, oïdora de comptes en funcions del
Parlament.
Esther Andreu i Fornós, lletrada del Parlament.
Gemma Menéndez i Cahué, cap del Departament d’Informàtica i
Telecomunicacions.
Ausiàs Ferrer i Manent, coordinador de desenvolupament de projectes.

Secretària:

Carme Rodríguez i Rodríguez, secretària de Serveis Jurídics.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Primer. La cap del Departament d’Informàtica i Telecomunicacions presenta l’informe tècnic
de valoració dels sobre B amb data del 16 d’octubre de 2018, que conté la valoració i la
proposta de puntuació de la oferta relativa a la documentació corresponent a criteris
d’adjudicació no quantificables automàticament presentada per la empresa que va ésser
admesa a la licitació. D’entrada, fa una explicació detallada del contingut dels documents
que s’han utilitzat per a valorar l’oferta amb relació als criteris d’adjudicació i en descriu la
valoració d’una manera detallada. Tot seguit, exposa la proposta de puntuació que planteja
respecte a l’empresa en la valoració del sobre B, d’acord amb els criteris de valoració que
estableix el plec de clàusules administratives.
Segon. La mesa de contractació, seguint les puntuacions proposades en l’informe tècnic,
procedeix a avaluar i puntuar l’oferta presentada per l’empresa licitadora en el sobre B.

ACORDS
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Primer. Proposar, en l’apartat «Equip tècnic», en el qual es valoren amb un màxim de 20
punts «la idoneïtat, l’adequació, el dimensionament i la qualificació del personal que hi
destinarà, i també el mecanisme previst per a la incorporació i la desincorporació dels
membres de l’equip a causa de l’especialitat tècnica o l’augment o la disminució de la
dedicació en funció de la naturalesa del servei que calgui desenvolupar», la puntuació
següent:
Empresa licitadora
ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL

Equip tècnic
(de 0 a 20 punts)
17 punts

Segon. Proposar, en l’apartat «Planificació i descripció del pla de transició i de devolució»,
en el qual es valoren amb un màxim de 5 punts «la descripció detallada i amb un calendari
fixat dels objectius i les activitats del servei i, especialment, del pla de transició que ha de
permetre l’inici del servei sense perjudici a l’usuari destinatari de les funcionalitats objecte
dels manteniment i els serveis, i també d´un pla de devolució del servei quan finalitzi el
contracte», la puntuació següent:
Empresa licitadora

Planificació i descripció del pla de transició i de
devolució
(de 0 a 5 punts)

ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL

4 punts

Tercer. Proposar, en l’apartat «Certificacions tecnològiques específiques», en el qual es
valoren amb un màxim de 6 punts «l’aportació de les certificacions tecnològiques descrites
en el plec de prescripcions tècniques i les que, tot i no ésser-hi esmentades específicament,
es considera que poden aportar un increment del benefici en la prestació del servei», la
puntuació següent:
Empresa licitadora
ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL

Certificacions tecnològiques específiques
(de 0 a 6 punts)
5 punts

Quart. Proposar, en l’apartat «Serveis addicionals i millores proposades», en el qual es
valoren amb un màxim de 2 punts «les propostes de serveis addicionals i les millores que
els licitadors es comprometin a adoptar durant l’execució del contracte i que no es demanin
en el plec de prescripcions tècniques», la puntuació següent:
Empresa licitadora
ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL

Serveis addicionals i millores proposades
(de 0 a 2 punts)
1 punt

Cinquè. Annexar l’informe amb data del 16 d’octubre de 2018 a aquesta acta i proposar la
següent puntuació global per a l’oferta tècnica presentada per l’empresa licitadora:
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ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL
Document «Equip tècnic» (de 0 a 20 punts)

17,00

Document «Planificació i descripció del Pla de
transició i de devolució» (de 0 a 5 punts)

4,00

Document «Certificacions específiques» (de 0 a
6 punts)

5,00

Document «Serveis addicionals i millores» (de
0 a 2 punts)

1,00

Puntuació total (de 0 a 30 punts)

27,00

Sisè. Fer públic el contingut d’aquesta acta inserint-la en el perfil del contractant en el
moment de la publicació de l’adjudicació del contracte.
Una vegada finit l'acte, el president de la mesa de contractació dona per acabada la reunió
a les 11 hores i 50 minuts i signa aquesta acta juntament amb la secretària, que en dona fe.
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Metadades del document

Núm. d’expedient:

PARLC-2018-00001

Tipus documental:

Acta

Títol:

Acta de presentació de l’informe tècnic de la valoració de les
propostes dels sobres B (documentació corresponent a
criteris d’adjudicació no quantificables automàticament)
presentades pels licitadors i d’assumpció de l’informe per la
mesa de contractació

Data del document:

19.10.2018

Codi de classificació:

TD10-010

Signatures

Signant

Data

Ferran Domínguez i
García

President de la mesa de
contractació

19.10.2018

Carme Rodríguez i
Rodríguez

Secretària de la mesa de
contractació

19.10.2018

(Aquest document és una còpia idèntica de l’original signat.)
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