Exp. 3371 -2018
DE SERVEIS DE SUPORT I ASSESSORAMENT ESPECIALITZAT EN LES UTILITATS I
APLICACIONS DEL PROGRAMA INFORMATIC EUROMUS (2019-2020).
INFORME DE VALORACIÓ D’OFERTES PEL, QUE FA ALS CRITERIS SUBJECTES A
VALORACIÓ OBJECTIVA.

Valoració SOBRE 2B
A continuació es presenta la valoració total de l’oferta presentada, pel que fa als criteris
d’adjudicació avaluables de manera automàtica (sobre 2B), tal i com estan previstos a la
clàusula 9. del plec de clàusules particulars aprovat per la gerència de l’ICUB el 17 de desembre
de 2018.
Criteris de valoració.
Criteri A1.
Per l’oferta econòmica, fins a 35 punts
S'aplicarà la següent fórmula:
(

(

)

)

Obté 35 punts.
A.2 Per l’acreditació d’anys d’experiència en nombre superior als referits a la solvència tècnica,
fins a 15 punts.
- Tenir experiència a nivell d'usuari d’Euromus, en els diferents mòduls i aplicacions: s’atorgarà 1
punt per any de més a partir dels 4 anys d’experiència, fins a un màxim de 4 punts. El Sr. Eric
Cedran acredita experiència com a usuari d’Euromus durant més de 8 anys continuats. Obté 4
punts.
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- Tenir experiència a nivell d'administrador d’Euromus. S’atorgaran 2,5 punts per any a partir
dels 2 anys d’experiència, fins a un màxim de 5 punts. El Sr. Eric Cedran acredita experiència
com a administrador del programa Euromus per un temps superior a 4 anys. Obté 5 punts.

- Tenir experiència en la gestió administrativa associada al programa Euromus. S’atorgaran 2
punts per any a partir dels 2 anys d’experiència, fins a un màxim de 6 punts. El Sr. Eric Cedran
acredita experiència en tasques administratives relacionades amb el programa Euromus
superior als 4 anys. Obté 6 punts.
A.3 Per un major nombre d’informes a presentar sobre el servei realitzat. La clàusula 6 del plec
tècnic preveu la presentació d’un informe sobre el servei presentat. Aquest criteri valora la
presentació amb una freqüència inferior al any, i atorga fins a 10 punts de la següent manera:
- Informes amb freqüència semestral, 5 punts.
- Informes amb freqüència trimestral; 8 punts.
- Informes amb freqüència mensual; 10 punts.
El Sr. Eric Cedran proposa fer un informe amb freqüència mensual

Obté 10 punts.
LICITADOR
Eric Cedran Martin
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El document original ha estat signat electrònicament per:
Joaquim Vicente Ibañez el dia 04/02/2019 a les 10:23, que informa;
Carlos Vicente Guitart el dia 04/02/2019 a les 13:37, que informa.

