INFORME – PROPOSTA OFERTA MÉS AVANTATJOSA EN PROCEDIMENT OBERT

Expedient:
Assumpte:

51/18/RH/O
SERVEI D’IMPLANT PER A GESTIONAR LA PLATAFORMA
INFORMATICA MILENA QUE L’AGENCIA CATALANA DE LA
JOVENTUT UTILITZA PER LA GESTIÓ DE LA NÒMINA, LA
ADMINISTRACIÓ DE RRHH I LA COORDINACIO D’ACTIVITATS
EMPRESARIALS.

Àrea emissora:

Àrea de Recursos Humans

Data d’emissió:

04/04/2019

OBSERVACIONS GENERALS I ANTECEDENTS

PRIMER. En data 19 d’octubre de 2018, l’Àrea de RRHH informa sobre la necessitat d’iniciar un
expedient per a la contractació del servei d’implant per a gestionar la plataforma informàtica Milena
amb la qual l’ACJ gestiona la nòmina dels seus treballadors, la administració dels RRHH i la
coordinació d’activitats empresarials,, mitjançant concurs públic per procediment obert.

En data 15/02/2019 es penja del portal de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya
l’anunci de licitació amb la informació necessària per a les empreses que vulguin participar a la
licitació de l’expedient 51/18/RH/O.

SEGON. En data 15 de març de 2019 finalitza el termini per a la presentació d’ofertes i es constata
que s’ha presentat 1 oferta, corresponents a:.
1.- SERESCO.

TERCER. En data 20 de març de 2019 es procedeix a l’obertura de les proposicions presentades
(Sobres A), per dur a terme l’admissió de les proposicions i es constata que s’han presentat 1
proposició, la qual està admesa a tràmit.

QUART. A continuació, es procedeix a l’obertura de les proposicions presentades (Sobres B). En
aquest cas, com que tots els aspectes a valorar ho són de forma objectiva d’acord amb els criteris de
valoració recollits als plecs de la licitació, aquests sobres contenen tota la informació i no existeix el
sobre C.

Al quadre següent es reflecteixen els valors oferts pels licitadors al model d’oferta contingut a
l’annex 1 del Plec de Condicions Administratives que regeix la licitació:

Ordre Oferta Empresa
SERESCO
1
1

Oferta
Econòmica
40.950,00

Valoració Valoració
econòmica objectiva
60,00
100%

Coneixements
CAE
Sí

Total
100,00

CINQUÈ. Els criteris de valoració recollits als plecs que regeixen aquesta licitació són els següents
que a continuació es transcriuen:

Valoració total objectiva: fins a 100 punts
a) Oferta econòmica: fins a 60 punts. Per tal de calcular la puntuació rebuda s’aplicarà la
fórmula de càlcul inversament proporcional on s’assigna la màxima puntuació a l’oferta més
baixa (preu mínim) i a les altres ofertes se’ls assignen els punts de manera inversament
proporcional al seu import.
Punts_licitador(l)  60 

Pr eu _ mín
Pr eu _ ofertat(l )

b) Altres criteris de valoració objectiva: fins a 32 punts
-

Disposar dels coneixements bàsics per a la utilització de l’aplicació informàtica Milena.
Caldrà aportar (en el sobre B) certificació dels següents coneixements:


Coneixement del procediment de donar d’alta i de baixa de relació laborals als
treballadors amb l’aplicació informàtica Milena: 3 punts.



Coneixement de com introduir les incidències variables que intervenen en el procés
del càlcul de nòmina: 2 punts.



Coneixement de com introduir les incidències regulars, baixes/altes IT,
indemnitzacions etc. per al procés de càlcul de nòmina: 2 punts.



Coneixements de com fer modificacions laborals a la fitxa dels empleats: canvi de
percentatge de reducció de jornada/guarda legal, canvi categoria professional, canvi
grup cotització, etc.): 2 punts.



Coneixements de com fer simulacions per veure l’impacte econòmic de variacions
salarials individuals i/o col.lectives: 2 punts.



Coneixements de com emetre i supervisar que estigui correcte el fitxer de
transferències de la nòmina d’empleats i de les deduccions a aplicar: 2 punts.



Coneneixements sobre com revisar i regularitzar el tipus de retenció mensual de l’
IRPF: 2 punts.



Coneixements de com s’ha de revisar el Model 111 i el Model anual 190: 2 punts.



Coneixement de com fer el càlcul de processos de nòmines extraordinàries:
complementàries, endarreriments, etc: 2 punts.



Coneixement de com emetre i enviar Certificats d’ Empresa (Certific@2) i
comunicació de contractes (Contrat@): 1 punt.



Coneixements de com es generen els fitxers comptables pel Departament de
Finances: 3 punts.



Coneixements de com aplicar el protocol de qualitat interna del procés de nòmina: 2
punts.



Coneixements de com introduir a l’aplicació tota la documentació laboral
digitalitzada a l’expedient personal de cada treballador: 2 punts.



Coneixements de com crear llistats i informes des de l’aplicació: 3 punts.



Coneixements de com gestionar el Portal de l’empleat des de l’aplicació: 2 punts.

Abans de l’inici del contracte es farà una avaluació a l’implant per verificar que disposa dels
coneixements tècnics acreditats.





Disposar dels coneixements bàsics en la coordinació d’activitats empresarials
mitjançant l’aplicació informática Milena i la prevenció dels riscos laborals: fins a 8
punts.
Coneixements de la gestió de la Coordinació d’Activitats Empresarials mitjançant
l’aplicació informática Milena: 6 punts.
Coneixements bàsics del funcionament dels procediments i actuacions de la
Prevenció de Riscos laborals a l’empresa: 2 punts.

Ordre Oferta Empresa
1
1
SERESCO

Oferta
Econòmica
40.950,00

Valoració Valoració
econòmica objectiva
60,00
32,00

Coneixements
CAE
8,00

Total
100,00

SISÈ. El quadre de valoració de les ofertes econòmiques i els altres elements presentades per cada
licitant i la puntuació obtinguda d’acord amb les fórmules establertes als Plecs de Prescripcions
Tècniques es troben al quadre incorporat a aquesta proposta.
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
En base a la puntuació obtinguda, les ofertes queden ordenades, de major a menor puntuació,
d’acord amb el quadre adjunt.

Ordre Oferta Empresa
SERESCO
1
1

Total
100,00

Per tot això, es proposa a l’òrgan de contractació, que es resolgui com a oferta més avantatjosa per a
l’adjudicació del servei de prevenció en riscos laborals i de vigilància de la salut de l’Agència Catalana
de la Joventut, per un import total de QUARANTA MIL NOU CENTS CINQUANTA (40.950 €), IVA no
inclòs, a l’empresa SERESCO S.A.

Joan Cortada i Cabot
Director de l’Àrea de Recursos Humans

Barcelona, 4 d’abril de 2019

