Licitació per a contractació per procediment obert dels serveis:

Assistència tècnica per a la realització de tasques de
suport per a l'anàlisi dels indicadors relacionats amb la
mobilitat a l'àmbit de l'ATM.
(EXP. C-30/2019)

Informe d

setembre 2019

1. Objecte
de la present contractació és proveir a l'ATM dels serveis següents:
Assistència tècnica per a la realització de tasques de suport per a l'anàlisi dels
indicadors relacionats amb la mobilitat a l'àmbit de l'ATM.
El present informe té per objectiu analitzar i valorar les ofertes tècniques
rebudes en la licitació per a la contractació dels serveis esmentats.
2. Criteris de valoració de les ofertes tècniques
El Plec de clàusules administratives particulars inclou a la clàusula "O" els
analitzar-les, procés que queda recollit en aquest informe.
Criteri

Puntuació

Proposta Tècnica:

35 punts

Metodologia per a la realització de totes les tasques
(20 punts)
tència tècnica
(5 punts)
(5 punts)
Definició del calendari de treball i full de ruta de les tasques
(5 punts)
Equip humà:

10 punts
7 punts

% de dedicació per cada

l'anàlisi dels indicadors relaci

3 punts
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3. Ofertes rebudes i acceptades
Han presentat oferta les empreses següents:
LAVOLA 1981, SAU
MCRIT, SL
CINESI, SLU
VAIC Mobility SL
4. Valoració de la proposta tècnica
4.1. LAVOLA 1981, SAU
Metodologia per a la realització de totes les tasques
(17 punts)
S explica la proposta metodològica de les tasques a realitzar tal i com
contempla el Plec. Es detallen les accions i com es preveu afrontar cadascun
dels àmbits de l assistència tècnica.
(4,5 punts)
S explica el control de la documentació, la comunicació durant l assistència a
través d una plataforma digital i la verificació dels documents. Les reunions de
seguiment es realitzaran quinzenalment.
(4 punts)
Es detalla la metodologia que es durà a terme per a integrar aquesta
assistència tècnica amb les de l OMC a nivell organitzatiu i tècnic.
Definició del calendari de treball i full de ruta de les tasques
(5 punts)
El calendari s'ajusta a les necessitats del projecte de manera eficient, les
tasques tenen una temporalitat adequada i en tot moment es pot veure la
traçabilitat del projecte. S'inclouen fites, lliuraments, i reunions. Tant la
distribució de tasques com la documentació a lliurar és coherent i explica de
forma quinzenal les accions a realitzar de forma detallada.
Total Proposta Tècnica: 30,5 punts
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4.2. MCRIT, SL
Metodologia per a la realització de totes les tasques
(18 punts)
Es detalla de forma extensa la proposta metodològica de les tasques a
realitzar. S expliquen les accions i com es preveu afrontar cadascun dels
àmbits de l assistència tècnica.
Metodologia per al se
(4 punts)
Es descriu la metodologia que es durà a terme a nivell organitzatiu, control de
la documentació i registres, programa de treballs, protocols de verificació a
cada fase. Les reunions de seguiment es realitzaran trimestralment segons
s indica al cronograma.
Metodologia per a treb
(4 punts)
Es detalla la metodologia que es durà a terme per a integrar aquesta
assistència tècnica amb les de l OMC a nivell organitzatiu i tècnic.
Definició del calendari de treball i full de ruta de les tasques
(4,5 punts)
El calendari s'ajusta a les necessitats del projecte, les tasques tenen una
temporalitat adequada i en tot moment es pot veure la traçabilitat del projecte
en el cronograma. S'inclouen fites, lliuraments, i reunions. Tant la distribució de
tasques com la documentació a lliurar és coherent i explica de forma quinzenal
les accions a realitzar de forma detallada.
Total Proposta Tècnica: 30,5 punts
4.3. CINESI, SLU
Metodologia per a la realització de totes les tasques
(14 punts)
S expliquen de forma concisa les tasques a realitzar. Es detallen de forma
sintètica les accions i com es preveu afrontar cadascun dels àmbits de
l assistència tècnica. La metodologia s'ajusta als requeriments del plec,
proposant recopilar les dades i associant-la a bases cartogràfiques.
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(3,5 punts)
S explica com es realitzarà el seguiment de l assistència a través d una
plataforma digital i la verificació dels documents i contactes. Les reunions de
seguiment es realitzaran mensualment amb el cap de l assistència i l equip
implicat en cada cas.
Metodolo
(2,5 punts)
S expliquen de forma sintètica les tasques que es realitzaran per a la realització
d aquests treballs.
Definició del calendari de treball i full de ruta de les tasques
(4 punts)
El calendari s'ajusta a l'estructura proposada en l'assistència tècnica. Tant la
distribució de tasques com la documentació a lliurar és coherent i explica de
forma quinzenal les accions a realitzar de forma detallada per cada àmbit de
treball.
Total Proposta Tècnica: 24 punts
4.4. VAIC Mobility SL
Metodologia per a la realització de totes les tasques
(15 punts)
S expliquen les tasques a realitzar. Es detallen de forma sintètica les accions i
com es preveu afrontar cadascun dels àmbits de l assistència tècnica. La
metodologia s'ajusta als requeriments del plec, proposant recopilar les dades i
estandarditzar-les sota un mateix format, associant-la a bases cartogràfiques.
Es proposa analitzar els indicadors per a àmbits concrets, a banda dels que
actualment ja s analitzen.
Metodologia per al s
(3,5 punts)
S explica la metodologia per al seguiment de l assistència d acord el que
s especifica al Plec. Les reunions de seguiment es realitzaran quinzenalment
els tres primers mesos de l assistència. A partir d aquí es realitzarà una reunió
mensual.
(2,5 punts)
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S expliquen de forma sintètica les tasques que es realitzaran per a la realització
d aquests treballs. Es proposa la creació d una Comissió tècnica per a dur a
terme l anàlisi de la viabilitat tècnica.
Definició del calendari de treball i full de ruta de les tasques
(2,5 punts)
El calendari s'ajusta a l'estructura proposada en l'assistència tècnica. Tant la
distribució de tasques com la documentació a lliurar és coherent i explica de
forma quinzenal les accions a realitzar de forma detallada per cada àmbit de
treball. Al cronograma no apareixen les reunions teòriques que es duran a
terme, tot i que en l explicació si que s esmenta la periodicitat en que es
realitzaran.
Total Proposta Tècnica: 23,5 punts
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5.1. LAVOLA 1981, SAU
TASQUES I DEDICACIÓ
ssistència tècnica
Coordinació

TITULACIÓ
240h

Geògraf/a

300h

Llic. Ciències ambientals + Màster Medi Ambient
(suport a la coordinació)

160h

Enginyer/a camins, canals i ports
(especialista mobilitat i mercaderies)

160h

Enginyer/a obres públiques
(especialista mobilitat)

120h

Geògraf/a + Màster planificació mobilitat
(especialista mobilitat)

260h

Geògraf/a + Màster planificació territorial
(especialista mobilitat)

100h

Gabinet estudis econòmics
(especialistes indicadors econòmics)

80h

Ciències ambientals
(especialista medi ambient)

Equip tècnic especialitzat

Geògraf/a + Postgrau aplicacions ambientals SIG
(suport mobilitat)
Equip tècnic de suport

700h

Geògraf/a + Màster planificació territorial
(suport mobilitat)
Biòleg/a + Ciències ambientals + Màster Tecnologies Informació
(suport tasques SIG)
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Graduat/da economia
(suport indicadors econòmics + projectes europeus)
Enginyer/a tècnic
(suport mobilitat i treballs de camp)
Geògraf/a + Ciències ambientals + Màster TIG
(suport tasques SIG)
Equip tècnic de suport

300h

Publicitat i Relacions públiques + Màster RSC
(suport perspectiva de gènere)
Ciències de la informació, publicitat i Relacions públiques + ...
(suport comunicació)
Estudis superiors de disseny sènior
(suport disseny i comunicació)

2.160h

suport:
Àmplia estructura multidisciplinari
amb un
estructura coherent, pel que fa a les titulacions. Destaquen perfils de
comunicació en l equip de suport: 6 punts
%
:
Les activitats a desenvolupar i el temps de dedicació per cada membre
és equilibrada. Manquen hores en l àmbit de les mercaderies:
2 punts
Total Equip humà: 8 punts
5.2. MCRIT, SL
TASQUES I DEDICACIÓ
Cap de

TITULACIÓ

ncia tècnica

288h

Enginyer/a de camins, canals i ports (sènior)

Sup. int. i control de qualitat

42h

Dr. Enginyer/a de camins, canals i ports (sènior) + titulacions

360h

Enginyer/a camins, canals i ports
(especialista mercaderies)

180h

Ambientòleg/a + postgrau ciutat i territori
(especialista medi ambient)

360h

Enginyer/a camins, canals i ports
(especialitat transport i economia)

360h

Geògraf/a
(especialista en treball de camp)

Equip tècnic principal

Equip tècnic de suport

l'anàlisi dels indicadors relaci
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Llic. Ciències ambientals
(especialista en energia i medi ambient)
Enginyer/a tècnic telecomunicacions
(suport informàtic i desenvolupament de software)
Geògraf/a
(bases de dades i SIG)
Enginyer/a informàtic
(especialista anàlisi estadístic)
Llic. Ciències Biològiques
(comunicació i edició)
Pedagog /a
(administració)
2.088h

Estructura coherent d
tècnic i de suport:
Àmplia estructura multidisciplinari
estructura coherent, pel que fa a les titulacions: 6 punts
% de dedicació per cada membre de l
:
El temps de dedic
segons els perfils i les tasques previstes: 2,5 punts

amb un

és equilibrada,

Total Equip humà: 8,5 punts
5.3. CINESI, SLU
TASQUES I DEDICACIÓ

TITULACIÓ
10% Geògraf/a

Equip tècnic principal

Equip de suport

10%

Enginyer Industrial + Màster direcció Supply Chain
(especialista mercaderies)

10%

Enginyer/a civil + Màster Trànsit, Transport i Seguretat viària
(especialista medi ambient)

10%

Empresarials + ADE + Màster Mobilitat
(especialista transport i economia)

10%

Geògraf/a
(especialista qualitat servei)

5%

Comerç
(especialista transport públic)

3%

Geògraf/a + Màster GIS + Postgrau GIS
(especialista GIS)

15% Enginyer/a camins, canals i ports
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5%

Geògraf/a + Màster Tecnologies de la Informació + Postgraus

15% Màster Enginyer/a camins, canals i ports + Màster Transports

Equips externs

-

ENACTEC EFFICIENCY TECHNOLOGIES, SL
(empresa tecnològica)

:
i de suport, pel que fa a les

Estructura coherent
titulacions: 4 punts

% de dedicació per cada mem
:
Les activitats a desenvolupar i el temps de dedicació per cada membre
, segons els perfils dels responsables està descompensat: 2
punts
Total Equip humà: 6 punts
5.4. VAIC Mobility SL

TASQUES I DEDICACIÓ

Equip tècnic principal

Equips externs

TITULACIÓ
432h

Ambientòleg/a + postgrau ciutat i territori + Màster

576h

Enginyer/a camins, canals i ports
(especialista transport i mobilitat)

576h

Enginyer/a industrial superior
(especialista mobilitat i transports)

288h

Geògraf/a i Història
(especialitat territori i economia)

144h

Ambientòleg/a
(especialista medi ambient)

144h

Geògraf/a
(tècnic de sistemes)

-

Estudi Ramon Folch i Associats S.L.
(equip pluridisciplinar)

2.160h

Estruct
e suport:
Reduït nombre d
equip de treball on també manca un
caire multidisciplinari pel que fa a les titulacions: 3,5 punts
% de dedicació per
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El temps de dedicació per cada
principal és elevat
per a l equip tècnic principal. Existeix un equip extern de suport amb
caràcter pluridisciplinar: 2 punts
Total Equip humà: 5,5 punts

6. Resultats de la valoració

tècnica

Proposta
tècnica
(35p)

Equip humà
(10p)

Valoració final
oferta tècnica

LAVOLA 1981, SAU

30,5 punts

8 punts

38,5 punts

MCRIT, SL

30,5 punts

8,5 punts

39,0 punts

24 punts

6 punts

30,0 punts

23,5 punts

5,5 punts

29,0 punts

Ofertes

CINESI, SLU
VAIC Mobility SL

Sergi Martínez-Abarca Espelt
Cap de Servei de Gestió del Transport
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