QUADRE COMPARATIU
“Informe tècnic de valoració de les ofertes tècniques del procediment de contractació del servei
de suport i assistència tècnica a l’usuari (help desk) de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Assumpte
Valoració de les ofertes tècniques presentades en el sobre B del procediment de contractació del servei
de suport i assistència tècnica a l’usuari (help desk) de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans
(expedient 2019/005-399).
Antecedents de fet
1. El dia 12 de febrer de 2019, mitjançant Resolució d’alcaldia, l’Ajuntament va acordar l’inici de
l’expedient de contractació de referència.
2. El dia 1 de març de 2019 la Mesa de contractació constituïda arran del procediment de contractació
es va reunir per tal de procedir a l’obertura dels sobres A (documentació administrativa) i B
(documentació tècnica) presentats mitjançant la Plataforma de Serveis de Contractació Pública per
optar a la licitació de la contractació de referència i va acordar
•

Requerir a les empreses licitadores PUNT INFORMÀTIC I CREATIU SL (en endavant PUNT
INFORMÀTIC) i ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL (en endavant ABAST) l’esmena de les
mancances detectades en la documentació inclosa en el sobre A.

•

Donar trasllat de la documentació inclosa en el sobre B al Servei d’Informàtica per tal de
procedir a la valoració de la oferta tècnica un cop realitzades les esmenes per part de les
empreses licitadores.

3. El dia 4 de març de 2019 l’Ajuntament va notificar els requeriments d’esmena a les empreses PUNT
INFORMÀTIC i ABAST, que van presentar la documentació requerida els dies 5 de març 2019 i 6
de març de 2019 respectivament.
4. El dia 8 de març de 2019 es va lliurar al Servei d’Informàtica tota la documentació relativa als criteris
que depenen d’un judici de valor per tal de procedir a la seva valoració.
Informe
La valoració de l’oferta tècnica s’ha realitzat d’acord als criteris i puntuacions màximes establerts en la
clàusula 1.11 del Plec administratiu del procediment de contractació:
•

Estructura i organització del servei, fins un màxim de 25 punts. Es valoraran el govern del
servei; el model organitzatiu; la planificació de reunions; la relació de perfils; les responsabilitats
i funcions; els anys d’experiència i coneixements de l’equip de treball; i els procediments de
gestió d’incidències.

•

Planificació de les fases del contracte, fins un màxim de 10 punts. Pel que fa a la fase de
transició es valorarà el temps necessari per la fase d’assimilació; l’organització de la fase; les
mesures que s’estableixen per assegurar i mesurar l’adquisició del coneixement per part del
Servei; i el detall de l’estructura i contingut dels informes de seguiment i control. Pel que fa a
la fase de devolució es valorarà el període necessari per a la devolució del servei; l’organització
de la fase; i les mesures que s’estableixen per a assegurar i mesurar l’adquisició del
coneixement per part del receptor.

•

Prestacions superiors a les sol·licitades, fins un màxima de 10 punts. Es valoraran les
millores que puguin optimitzar el servei descrit en el plec de prescripcions tècniques sempre
que tinguin relació directa amb l’objecte del contracte i no suposin cap càrrega econòmica per
l’Ajuntament

En l’annex es detalla la valoració de les ofertes tècniques dels licitadors per cada un dels criteris
establert.
El resultat final de la valoració és el següent:
Criteri de valoració

ABAST

Estructura i organització del servei

24

PUNT
INFORMÀTIC
13,5

Planificació de les fases del contracte

7,5

8

Prestacions superiors a les sol·licitades

0

3

TOTAL

31,5

24,5

David Pastor
Tècnic Informàtic”
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Estructura i organització del servei (25 punts)
1.1

Model organitzatiu (8 punts)

El model organitzatiu proposat per l’empresa ABAST es basa en dos òrgans. D'una banda es preveuen
uns rols gestors encarregats de la gestió del servei; que inclouen un responsable dels aspectes
contractuals del servei (Responsable del Contracte) i un responsable de la correcta prestació dels
serveis (Gestor del servei) per part de l’empresa i un responsable de la supervisió i control del servei
per part de l’Ajuntament (Responsable del Servei de l’Ajuntament). D’altra banda, es preveuen uns rols
operatius encarregats del desenvolupament del servei; que són els tècnics presencials, en horari 6x5
(de dilluns a divendres de 9h a 15h), i un equip remot de suport addicional que actuarà de forma reactiva
responent a incidències 8x5.
L’empresa PUNT INFORMÀTIC presenta un model organitzatiu semblant. Pel que fa als rols de gestió
del servei, també inclou un responsable dels aspectes contractuals (Gerent del compte) i un
responsable de la correcta prestació del servei (Coordinador del servei). Pel que fa als rols operatius,
inclou un tècnic presencial en el mateix horari 6x5 i un equip de suport remot 24x7, si bé aquest equip

remot actuarà només en cas d’emergències i contingències quan el servei help desk de l’Ajuntament
no pugui atendre les incidències dels usuaris.
Es valora millor el model organitzatiu de l’empresa ABAST perquè inclou un Responsable de
l’Ajuntament amb funcions específiques dins del model de governança del servei i la disponibilitat de
l’equip remot de suport en la operativa normal del servei i no únicament en cas d’emergències i
contingències. A més a més, l’horari 8x5 de l’equip de suport remot suposa una ampliació de 2 hores
en l’horari de prestació del servei.
Model organitzatiu

Membres amb perfil de gestió

Membres que presten servei
de suport presencial

Suport addicional

Puntuació

1.2

ABAST
1 Responsable del servei de
l’Ajuntament
1 Responsable comercial del
servei
1 Responsable tècnic del
servei
1 Tècnic presencial
dll. a dv. de 9h a 15h
Equip de suport remot
8x5
Disponible en el
desenvolupament normal del
servei
Ampliació 2h servei (remot)
8

PUNT INFORMÀTIC
1 Responsable comercial del
servei
1 Responsable tècnic del
servei
1 Tècnic presencial
dll. a dv. de 9h a 15h
Equip de suport remot
24x7
Disponible només en cas
d’emergència
4

Planificació de reunions (2 punts)

L’empresa ABAST preveu els següents tipus de reunions per al seguiment del servei: reunions
setmanals i trimestrals entre el Gestor del servei i el Responsable del servei de l’Ajuntament, i reunions
semestrals entre el Responsable del Contracte, el Gestor del Servei i el Responsable del Servei de
l’Ajuntament. L’empresa PUNT INFORMATIC indica que el seguiment del servei es basarà en la
realització de reunions bimensuals amb el Coordinador del servei. També preveu reunions per resoldre
eventualitats o crisis relacionades amb el servei. Es valora la major freqüència de reunions de
seguiment de la planificació proposada per ABAST.
Planificació de reunions

Planificació de reunions

Puntuació

1.3

ABAST
Setmanal amb el Gestor del
servei
Trimestral amb el Gestor del
servei
Semestral amb el
Responsable del contracte i
el Gestor del servei
2

PUNT INFORMÀTIC

Bimensuals amb el
coordinador del servei
Resolució de crisis a petició

1,5

Equip de treball (10 punts)

En aquest apartat es valoren els aspectes relacionats amb l’equip de treball que ha de prestar el servei:
la relació de perfils, les responsabilitats i funcions, els anys d’experiència i els coneixements.

Composició de l’equip de treball
L’empresa ABAST proposa un equip de treball format per un tècnic presencial i dos tècnics de reserva
amb el mateix coneixement de l’entorn i la metodologia que el primer per a possibles substitucions.
L’empresa PUNT INFORMÀTIC proposa un tècnic presencial però un únic tècnic de reserva coneixedor
de la infraestructura. Es valora millor l’equip de treball d’ABAST ja que el fet de disposar de més tècnics
de reserva ofereix més garanties a l’hora de cobrir qualsevol eventualitat de substitució durant la durada
del contracte.
Relació de perfils
Les empreses ABAST i PUNT INFORMÀTIC presenten el mateix tipus de perfils (Enginyer Informàtic i
Cicle Formatiu de Grau Superior Administració Sistemes Informàtic/Formació professional). Si bé el
número de perfils presentats per l’empresa PUNT INFORMÀTIC és major, no es concreta quin serà el
perfil que s’assignarà com a tècnic presencial. Es valora positivament que l’empresa ABAST es
compromet a assignar com a tècnic presencial un perfil amb major titulació que la exigida (Enginyer
Informàtic).
Responsabilitats i funcions
Pel que fa a les responsabilitats i funcions de l’equip de treball, ABAST i PUNT INFORMÀTIC preveuen
les responsabilitats i funcions que s’indiquen en el punt 3 del Plec de prescripcions tècniques.
Experiència i coneixements
Els equips de treball presentats per les empreses ABAST i PUNT INFORMÀTIC tenen una experiència
similar en la prestació de serveis de suport de microinformàtica i en ambdós casos és major a la que
es sol·licita en els plecs (tres anys), la qual cosa es valora positivament.
Pel que fa als coneixements, tots els perfils que proposa l’empresa ABAST tenen formació en les eines
i sistemes necessaris per una correcta prestació del servei: sistemes operatius, ofimàtica, eines de
ticketing i atenció a l’usuari final. Els perfils que proposa l’empresa PUNT INFORMÀTIC tenen diferents
nivells de coneixements: hi ha tècnics amb coneixements superiors als estrictament necessaris per
prestar el servei (certificacions i formacions en sistemes d’informació les incidències dels quals queden
fora de l’abast del servei que es licita) però també hi ha tècnics pels quals no s’indica cap formació més
enllà de la titulació mínima exigida. Així, es valora millor els coneixements de l’equip de treball proposat
per l’empresa ABAST per ser homogenis i adequar-se millor a les necessitats del servei.
Equip de treball
Composició

Relació de perfils

ABAST
1 Tècnic presencial
2 Tècnics de backup
1 Enginyer Informàtic (Tècnic
presencial)
2 Cicle Formatiu de Grau
Superior Administració
Sistemes Informàtics
(Tècnics de reserva)

Responsabilitats i funcions

Enginyer Tècnic d’Informàtica
de sistemes
Les previstes en el PPT

Experiència

Més de 5 anys

Coneixements

Homogenis i adequats a les
necessitats del servei

Formació tècnic presencial

PUNT INFORMÀTIC
1 Tècnic presencial
1 Tècnic de backup
2 Enginyer Tècnic
d’Informàtica de sistemes
3 Cicle Formatiu de Grau
Superior Administració
Sistemes Informàtics
1 Formació professional
Electricitat i Electrònica
No es concreta
Les previstes en el PPT
4 Més de 5 anys
1 Més 3 anys
En alguns casos tenen a
veure amb sistemes que
queden fora de l’abast del
servei; i en altres casos no
s’indiquen coneixements més
enllà de la titulació mínima
exigida.

Puntuació

1.4

9

6

Procediment de gestió d’incidències (5 punts)

En el punt 3.5 del Plec de prescripcions tècniques es defineix el procediment comú que s’ha de seguir
per la gestió i resolució d’incidències. A continuació es puntuen les metodologies per a la gestió
d’incidències proposades per les empreses licitadores.
Recepció i registre d’incidències
La primera fase del procediment comú de gestió d’incidències és la recepció i registre de les incidències
En l’horari de prestació del contracte (de 9h a 15h, de dilluns a divendres), les empreses ABAST i PUNT
INFORMÀTIC proporcionen un tècnic que realitza la recepció de les incidències dels usuaris. Aquest
mateix tècnic registra les incidències amb l’eina de gestió d’incidències de que disposa el Servei
d’Informàtica de l’Ajuntament.
Fora d’aquest horari, l’empresa ABAST proporciona un servei de suport remot 24x7 al que es poden
adreçar els usuaris de l’Ajuntament per comunicar incidències. Els tècnics d’aquest servei de suport
remot registren la incidència. L’empresa PUNT INFORMÀTIC també proporciona un servei de suport
remot 24x7 per a la recepció i gestió de les incidències, però només s’activa en casos d’emergència o
contingència, en cas que els usuaris no puguin comunicar incidències al tècnic presencial.
Atenció de les incidències
Un cop rebuda i registrada la incidència, la següent fase del procediment comú de gestió d’incidències
és atendre-la per la seva resolució. En l’horari de prestació del contracte, el tècnic de l’empresa
adjudicatària realitza un primer diagnòstic de la incidència i intenta la seva resolució en remot.
L’empresa ABAST millora el procediment comú afegint un pas d’escalat d’incidències a un equip de
suport remot. En cas que el tècnic presencial no conegui la solució per a una incidència, podrà accedir
a un equip de tècnics especialistes que podran actuar en remot. Com ja s’ha indicat, en cas que una
emergència impedeixi al tècnic presencial gestionar les incidències, l’empresa PUNT INFORMÀTIC
proporciona un servei de suport remot.
Procediment de gestió
d’incidència

ABAST

Recepció i registre
d’incidències

8x5: Tècnic presencial.
24x7: Servei suport remot

Atenció d’incidències

8x5: Tècnic presencial
Escalat d’incidències de
segon nivell

Puntuació

1.5

PUNT INFORMÀTIC

5

8x5: Tècnic presencial.
24x7: Servei suport remot
(només en cas d’emergència
o contingència)
8x5: Tècnic presencial
24x7: Servei suport remot
(només en cas d’emergència
o contingència)
2

Valoració de l’estructura i organització del servei

Tenint en compte l’anterior, la valoració de les ofertes pel que fa a la l’estructura i organització del
servei és la següent:

Estructura i organització

PUNT
INFORMÀTIC

ABAST

Model organitzatiu

8

4

Planificació de reunions

2

1,5

Equip de treball

9

6

Procediment de gestió d’incidències

5

2

24

13,5

Total

2

Planificació de les fases del contracte (10 punt)

2.1

Fase de transició (5 punts)

L’objectiu principal d’aquesta fase és assegurar que l’adjudicatari podrà adquirir el coneixement
necessari, tècnic i funcional del conjunt de tasques que han de ser assumides pel servei. Tal com
s’indica en el plec administratiu, per valorar la fase de transició s’han tingut en compte els següents
aspectes:
Temps necessari per la fase d’assimilació
L’empresa ABAST preveu un període de transició del servei de 2 setmanes. L’empresa PUNT
INFORMÀTIC no indica el temps necessari per la fase d’assimilació.
Organització de les fases
L’empresa ABAST divideix la fase de transició en dos fase i detalla les tasques a realitzar en cada una
d’elles: 1) la captura del coneixement; on es recopilarà la documentació operativa i tècnica i es
realitzaran les sessions de formació necessàries; i 2) l’adquisició del servei, on s’iniciaran les tasques
de gestió de la plataforma. L’empresa PUNT INFORMÀTIC detalla també les activitats del seu model
de transició del servei, que té l’objectiu principal d’implantar el sistema de direcció i control del servei
(on es definiran tots els aspectes del servei, com les tasques, els rols de l’equip, el procediment
d’operació o la documentació de referència) i la transferència de coneixement de l’entorn i procediments
mitjançant accions de formació. ES considera
Mesures per assegurar i mesurar l’adquisició del coneixement per part del servei
Per tal d’assegurar la captura de coneixement, l’empresa ABAST proposa reunions específiques de
seguiment setmanals durant el primer semestre del contracte, quinzenals durant el segon trimestre i a
negociar a partir dels 6 mesos segons el desenvolupament del servei. L’empresa PUNT INFORMÀTIC
no proposa mesures específiques per la fase de transició.
Detall de l’estructura i contingut dels informes de seguiment i control
En el punt 3.11 del Plec de prescripcions tècniques s’estableix el contingut mínim dels informes de
seguiment periòdics. L’empresa PUNT INFORMÀTIC detalla en la seva oferta la periodicitat, l’estructura
i el contingut dels informes de seguiment. Es valora positivament que són més exhaustius del que
s’estableix com a requisit mínim en el Plec de prescripcions tècniques. L’empresa ABAST no aporta
informació sobre l’estructura i contingut d’aquests informes.
Fase de transició
Temps necessari per la fase
d’assimilació

Organització de la fase

ABAST

PUNT INFORMÀTIC

2 setmanes

No s’indica

Fase de captura del
coneixement (recopilació de
documentació i formació)
Fase d’adquisició del servei
(inici d’ús de la plataforma)

Incorporació de l’equip
Coordinació amb l’actual
equip
Implantació del sistema de
direcció i control del servei
(tasques, rols, procediment
d’operació, documentació de
referència, pla de
comunicació)

Formació de l’equip
Formació del personal intern
Mesures per assegurar i
mesurar l’adquisició del
coneixement per part del
servei
Detall de l’estructura i
contingut dels informes de
seguiment
Puntuació

2.2

Reunions de seguiment
(setmanals el primer trimestre
i quinzenals el segon
trimestre)

No s’indiquen

No s’indica

Més exhaustius que el
contingut mínim sol·licitat
4

3

Fase de devolució (5 punts)

Tal com s’indica en el plec administratiu, per valorar la fase de devolució s’han tingut en compte els
següents aspectes: el període necessari per a la devolució del servei; l’organització de la fase; i les
mesures que s’estableixen per a assegurar i mesurar l’adquisició del coneixement per part del receptor
Període necessari per a la devolució del servei
En el punt 3.8.3 del Plec de prescripcions tècniques s’estableix que la durada màxima del període de
devolució serà d’un mes. Les empresa ABAST i PUNT INFORMÀTIC es comprometen a dur a terme la
fase de devolució del servei en només 2 setmanes, la qual cosa es valora positivament.
Organització de la fase
Les empeses ABAST i PUNT INFORMÀTIC divideix la fase de devolució en dos fases: una fase de
traspàs que té com objectiu la transferència de coneixement del servei al nou proveïdor i una fase de
suport al proveïdor, que finalitza quan els serveis estan estabilitzats amb els valors de nivell de servei
acordats.
Mesures per assegurar i mesurar l’adquisició del coneixement per part del receptor
En la fase de traspàs, l’empresa PUNT INFORMÀTIC proposa una sèrie de tasques per tal d’assegurar
l’adquisició del coneixement per part del receptor, com són vetllar per la coherència i el temps de
lliurament de la documentació i el correcte funcionament i aprofitament de les sessions de formació.
Proposa també la coordinació d’aquestes tasques mitjançant caps de projecte de les parts implicades
nomenats expressament. En la fase de suport al nou proveïdor es compromet a donar suport al
proveïdor entrant amb un temps de resposta de menys de 4 hores en horari laboral. L’empres ABAST
no indica cap mesura en aquest apartat.
Fase de devolució
Temps necessari per la fase
d’assimilació

ABAST

PUNT INFORMÀTIC

2 setmanes

2 setmanes

Organització de la fase

Fase de traspàs
Fase de suport al nou
proveïdor

Mesures per assegurar i
mesurar l’adquisició del
coneixement per part del
servei

No s’indiquen

Fase de traspàs
Fase de suport al nou
proveïdor
Vetllar per la documentació i
la formació
Coordinació amb caps de
projecte
Temps de resposta 4h

Puntuació

3,5

5

2.3

Valoració de les fases del contracte

Tenint en compte l’anterior, la valoració de les ofertes pel que fa les fase del contracte és la següent:
Fases del contracte

PUNT
INFORMÀTIC

ABAST

Fase d’assimilació

4

3

Fase de devolució

3,5

5

Total

7,5

8

3

Prestacions superiors o complementàries a les exigides (10 punts)

3.1

ABAST

Totes les millores ja han estat valorades en els apartats anteriors o no es consideren una millora del
contracte:
•

Organització del servei i perfil professional de l’equip de treball. Contemplat en la valoració del
model organitzatiu.

•

Horari. Contemplat en la valoració del model organitzatiu i del procediment de gestió
d’incidències.

•

Gestió d’alertes i suport remot. Contemplat en la valoració del model organitzatiu i del
procediment de gestió d’incidències.

3.2

PUNT INFORMÀTIC

A continuació es resumeixen les millores proposades que no s’han valorat en els apartats anteriors:
•

Assessorament per a més eficàcia i eficiència en la gestió d’incidències a través d’eines
basades en ITIL.

•

Disponibilitat del help desk de Punt Informàtic de 9h a 14h i de 13h a 18h.

Les següents millores ja han estat valorades en els apartats anteriors o no es consideren una millora
del contracte:
•

Servei d’assessorament i millora amb workshops dels principals fabricants. No es considera
una millora.

•

Modificació i ampliació de l’horari. No es considera una millora ja que l’ampliació efectiva de
l’horari tindria cost econòmic per l’Ajuntament.

•

Complementar l’horari dels tècnics amb jornades més amplies segons necessitats. No es
considera una millora ja que la complementació efectiva de l’horari tindria cost econòmic per
l’Ajuntament.

•

Condicionar els horaris dels tècnics residents als horaris de l’Ajuntament de Palau-solità i
Plegamans. Es tracta d’un dels requeriments del servei.

•

Pla d’actuació i millores i millores sobre la xarxa wifi de l’Ajuntament. Queda fora de l’abast de
la prestació del servei que es licita.

•

Programa de gestió remota Team Viewer per la resolució remota d’incidències. No es justifica
el motiu pel qual la utilització d’aquest sistema en concret suposa una millora.

•

Suport remot i accés remot. Contemplat en la valoració del model organitzatiu i del procediment
de gestió d’incidències.

•

Aportació de diferents perfils tècnics per l’execució de projectes específics que s’originin de
necessitats o millores de les infraestructures de l’Ajuntament. Queda fora de l’abast de la
prestació del servei que es licita

•

Disponibilitats del Director de Servei a necessitats de l’Ajuntament. Contemplat en la valoració
del model organitzatiu.

•

3.3

Disponibilitat del Gestor de Compte amb un 24x7. No es considera necessària aquesta
disponibilitat per gestionar els aspectes contractuals del servei.

Valoració de les prestacions superiors a les sol·licitades

Tenint en compte l’anterior, la valoració de les millores del contracte és la següent:
ABAST
Prestacions superiors a les sol·licitades

0

PUNT
INFOTMÀTIC
3

A) Criteris avaluables de forma automàtica
La formula que tindrem en compte a l’hora de fer la valoració del projecte serà:
“
• Oferta econòmica, fins un màxima de 55 punts.
La ponderació del criteri d’adjudicació referit a la proposta econòmica s’efectuarà atorgant la
puntuació màxima a l’oferta que presenti el preu més baix i, a la resta, de forma inversament
proporcional pel procediment de regla de tres simple.
P= 55 * (Import oferta més econòmica) / Oferta a valorar”

L’oferta econòmica presentada pels dos licitadors i la valoració d’aquesta és:
LICITADOR

OFERTA ECONÒMICA
( IVA exclòs)

PUNTUACIÓ

45.528,00

53,65

44.408,00

55,00

ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS, SL.
PUNT INFORMÀTIC I CREATIU, SL.

La suma de les puntuacions dels criteris avaluables de forma no automàtica i els que depenen
d’un judici de valor, és la següent:

LICITADOR

CRITERIS
QUE
DEPENEN D’UN
JUDICI DE VALOR

OFERTA
ECONÒMICA

PUNTUACIÓ
TOTAL

ABAST SYSTEMS &
SOLUTIONS, SL.

31,5

53,65

88,15

PUNT INFORMÀTIC I
CREATIU, SL.

24,5

55,00

79,50

Classificació de les ofertes:
Núm.

LICITADOR

CRITERIS
QUE
DEPENEN D’UN
JUDICI DE VALOR

OFERTA
ECONÒMICA

PUNTUACIÓ
TOTAL

1.

ABAST SYSTEMS &
SOLUTIONS, SL.

31,5

53,65

88,15

2.

PUNT INFORMÀTIC I
CREATIU, SL.

24,5

55,00

79,50

