ACTA DE VALORACIÓ DE LA PROPOSTA ECONÒMICA SOBRE 2 DE LA
LICITACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, PER CONTRACTAR EL
SERVEI DE SUPORT TÈCNIC PER A L’EXPLOTACIÓ DELS SISTEMES
INFORMÀTICS, ELECTRÒNICS I AUDIOVISUALS DE MITJANS DE
COMUNICACIÓ MUNICIPALS QUE GESTIONA LA FARGA, GEM,S.A.
Expedient 20210370
L’Hospitalet de Llobregat, 16 de setembre de 2021

A la sala de reunions de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, SA, a les 12:00
h., es reuneix la Mesa de Contractació formada per:
President:
Vocals:
Secretari:

Sra. Manuel Pérez Giménez
Sra. Eva Marina Gutiérrez Benitez
Sr. Mario Nicolás Espinosa
Sr. David Andrés Cordón

En data 9 de setembre de 2021 la Mesa de Contractació de conformitat amb la
clàusula 16 del Plec de Clàusules Administratives va procedir en acte públic a
l’obertura del Sobre 2, havent estat publicada aquesta a la Plataforma de
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.
Seguidament de conformitat amb la clàusula 16 apartat B dels Plecs de Clàusules
Administratives, i previ estudi, valoració i ponderació de conformitat als paràmetres
establerts als Plecs Administratius i Tècnics, s’efectua la següent classificació i
proposta d’adjudicació amb els resultats que seguidament es transcriuen:
1.- OFERTES PRESENTADES
El Consell d'Administració de La Farga, GEMSA de data 28 de juny de 2021 va aprovar
l'expedient de contractació per a l'adjudicació de la prestació del servei de suport
tècnic per a l'explotació dels sistemes informàtics, electrònics i audiovisuals dels
Mitjans de Comunicació amb expedient número 20210370.
Un cop exhaurit el termini de presentació d'ofertes, s'ha procedit a examinar les
propostes rebudes dins del termini establert per només 1 empresa:

Registre In

DATA

EMPRESA

E/1453/2021

21/07/2021

TECNOFIS 2003, S.L.

2.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES.
Atenent que la present contractació es tramita com a procediment obert simplificat
primer es va procedir a l'obertura i anàlisi de la documentació administrativa
presentada (sobre 1) per la Mesa de contractació. Un cop acreditat el compliment de
les condicions de solvència econòmica i financera de la clàusula 10.B i de solvència
professional o tècnica de la clàusula 10.C del Plec de Clàusules Administratives
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Particulars, i ser TECNOFIS 2003, SL declarat admès, es va procedir a l'obertura del
sobre 2 amb l'Oferta Econòmica i altres referències avaluables automàticament per
valorar el seu contingut.
2.1. Valoració de l’oferta econòmica:
Vist que la oferta econòmica presentada és inferior al preu base de licitació fixat a la
clàusula 3 del PCAP i clàusula 5 del PPT:
1. Per la prestació del servei de manteniment i suport tècnic per a la correcta
explotació dels sistemes informàtics i de comunicacions...............18.000 €/any
2. Per la prestació del servei addicional correctiu.............................30 €/hora
es procedeix a puntuar ambdós conceptes de l'oferta econòmica de conformitat a la
clàusula 8 del Plec de Prescripcions Tècniques, que atorgava una puntuació màxima
de 50 punts a la prestació de servei anual, que s'estima en un volum de 600 hores
anuals, i de 10 punts al concepte de prestació de servei correctiu addicional per a les
hores extres que cobreixin eventuals necessitats del servei, aplicant les següents
formules de càlcul:
Punts servei anual =
Punts hora extra =

Preu suport Anual Més Barat
∗ 50
Preu suport Anual Oferta

Preu hora addicional Més Barat
∗ 10
Preu hora addicional Oferta

Havent estat només una empresa la presentada, els resultats generen la següent
taula amb obtenció de puntuació màxima en cada apartat:

Ofertes econòmiques
Preu anual de la prestació de servei
Preu hora del servi addicional correctiu

Oferta

Puntuació

17.400 €

50

29 €

10

2.2 Valoració d'altres criteris tècnics
La clàusula 8.2 del PPT requeria de l'acreditació de serveis prestats en empreses
públiques locals de municipis de més de 20.000 habitants en els darrers CINC anys,
atorgant 1 punt per cada bloc de 100 hores acreditades, fins a un màxim de 20 punts.
La clàusula 8.3 del PPT requeria de l'acreditació d'experiència en entorns informàtics
MAM (Media Asset Management) en els darrers CINC anys, atorgant 4 punts per cada
any d'experiència fins a un màxim de 20 punts.
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Vistos els certificats presentats per TECNOFIS 2003, S.L, que es refereixen als serveis
prestats en La Farga, GEMSA durant els darrers anys, aquesta empresa aconsegueix
la puntuació màxima per excedir quant a volum els conceptes avaluables:

Hores
acreditades

Puntuació

3.600

20

Certificats Experiència en MAM

Anys acreditats

Puntuació

La Farga, GEMSA (Mitjans de Comunicació)

7

20

Certificats Empreses Públiques
La Farga, GEMSA

La Mesa, en virtut del que estableix l’art. 150 de La Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de Contractes del Sector Públic, acorda per UNANIMITAT com a oferta més
avantatjosa la presentada per l’empresa TECNOFIS 2003 S.L. amb una puntuació
total de 100 punts, fa la seva proposta i l’eleva a l’òrgan de contractació.
I no havent altres temes a tractar, s’aixeca la present acta que, després de la seva
lectura, firma el president i els vocals de la Mesa de Contractació, i jo com a secretari,
en dono fe.

El president,

Els vocals,

Secretari
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