INFORME DE VALORACIÓ FINAL DELS CRITERIS SOTMÈS A UN JUDICI DE VALOR I ELS
CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA DEL PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT NÚM. 38/2021 SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT DE LA FOODE APP
PER A TELÈFONS MÒBILS I TAULETES EN EL MARC DEL PROJECTE FINANÇAT PER LA
UNIÓ EUROPEA “FOODE” MERCÈS A L’ACORD DE SUBVENCIÓ N. 862663, DE LA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.
La puntuació atorgada a l’empresa SOLUCIONES EN DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, SL és la
següent:
1.

Ponderació assignada als criteris que depenen d’un judici de valor.
1. Criteris sotmesos a un judici de valor
(subjectius)
1. Programa de treball i descripció del
plantejament
general
del
treball.
S’inclouen aquí l’adequació del calendari
i les accions o mesures correctores
davant de possibles imprevistos.
Advertència a licitadors: En la descripció
del present criteri no s’ha d’incloure
informació sobre el personal ni la millora de
la qualificació que s’ofertin com a criteris
d’adjudicació de valoració automàtica i del
criteri 1.4.
2. Proposta de realització i implementació
dels requeriments.
Plantejaments tècnics de cada part del
servei, fita o capítol, que inclogui
descripció del desenvolupament d’aquest
plantejament
presentant
mitjans,
documents
(aplicacions,
informes,
documents, etc).
3. Contextualització del Servei i descripció
del motor de càlcul
estratègies d’entrada de dades i sortida
dels indicadors, així com principis
d’organització, amb explicació i definició de
les actuacions que durà a terme el
contractista per a l’execució del servei.

Punts
atorgats
10

4. Equip de treball .
Es valorarà la coherència i adequació global dels
perfils proposats als objectius estratègics i
operatius del projecte.
Total criteris subjectius

5

Així en els criteris de valoració subjectiva l’empresa SOLUCIONES
MEDIO AMBIENTE, S.L obté la puntuació de 25 punts.

5

5

25

EN DESARROLLO Y

2. Criteris avaluables de forma automàtica (objectius)
2.1. Oferta econòmica.
L’empresa SOLUCIONES EN DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.L ofereix un
import de 74.000,00€ (IVA exclòs). L’oferta compleix el requisit econòmic, per tant, obté 35 punts.

Pressupost
màxim (IVA
exclòs)
75.000,00 €

OFERTA

Import
(IVA
exclòs)

Tipus
d’IVA

74000. € 21....%

Quota d’IVA

Import (IVA
inclòs)

15.540,00.€ 89.540,00... €

Puntuació de l’oferta = 35 x (Preu de l’oferta més económica)/(Preu de l'oferta que es valora)
= 35 * 1 = 35

2.2 Oferta resta de Criteris Automàtics

Oferta resta de Criteris Automàtics

2.2 Dades exportables i compatibles amb la LCADB, base de
dades on line del grup Sostenipra. Les dades generades a través
de les diferents plataformes descrites al plec tècnic hauran de ser
fàcilment importables per l’eina LCADB del grup de recerca
Sostenipra
2.3 Ampliació de manteniment de camps i actualització del
motor de càlcul fins a la finalització del projecte FoodE
2.4 Aportar un motor de càlcul propi orientat a la gestió de
dades i càlcul d’indicadors en sostenibilitat i amb una llicència
anual amb un preu menor a 750€. La llicència no es podrà oferir
fins després de la finalització del projecte FoodE
2.5 Capacitat d’incrementar el número de KPi després del segon
lliurament, >10
2.6. Treballadors adscrits a l’execució del contracte amb les
cinc formacions especialitzades següents: enginyeria
informàtica, desenvolupament web, consultoria ambiental,
disseny gràfic i disseny creatiu, tots amb una experiència igual
o superior a 3 anys

Oferta Licitador
(marcar amb una
X)
X (5)
SÍ

NO
SÍ

X (10)

NO
SÍ

X (10)

NO
SÍ

X (10)
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1

Total criteris automàtics: 35 + 40 = 75
Total criteris automàtics + subjectius = 75 + 25 = 100
Així , l’empresa SOLUCIONES EN DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.L obté la
puntuació de 100 punts i, per tant, es proposa a la Mesa de contractació que s’adjudiqui aquest contracte
a l’esmentada empresa.

Xavier Gabarrell Durany
UP del projecte

