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INFORME DE VALORACIÓ D’OFERTES, PEL QUE FA ALS CRITERIS OBJECTIUS RELATIUS A LA
CONTRACTACIÓ DEL “SERVEIS DE PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO) DEL PLA DE SISTEMES
IMMB”, AMB Nº D’EXPEDIENT 245/20
Segons es desprèn de la documentació rebuda a través de l’aplicatiu SICE per a la presentació d’ofertes en
processos de contractació pública, en data 4 de novembre i en relació al procediment obert de referència,
les empreses que s’han presentat a la present licitació, havent demostrat les seves condicions de capacitat
i solvència mitjançant la documentació corresponent són les següents:
BARCONS PONT I ASSOCIATS CONSULTING SL .

Criteris de valoració objectius: Fins a 65 punts
10.2.1. Oferta Econòmica, fins a 40 punts
D’acord amb el següent criteri: l’oferta econòmica que coincideix amb la millor baixa
econòmica tindrà el màxim de punts, i la puntuació de les restants es farà segons la fórmula
següent:

L’oferta econòmica presentada és de 88.000€ IVA exclòs per 2 anys de projecte (44.000€/ iva exclòs any).
No incorre en baixa temerària i és la única presentada. Obté per tant, la totalitat dels punts.
Obté: 40 punts
10.2.2. Per la possessió d’un MBA del cap de projecte fins a 5 punts
S’atorgaran 5 punts per la certificació MBA del cap de projecte.
Es presenta un certificat de MBA expedit per L’Escola Superior d’Administració d’Empreses (ESADE) i
segellat digitalment per la institució.
Obté: 5 punts
10.2.3. Per la certificació en PMP del cap de projecte fins a 5 punts
S’atorgaran 5 punts per la certificació en PMP (Project Management Professional)
o certificacions en Project Management atorgades per centres universitaris i/o Empreses de Consultoria
Es presenta un certificat de PMP Professional expedit per el certificador oficial PMI Project Management
Institute
Obté: 5 punts
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10.2.4. Per la certificació en SAP per part del cap de projecte fins a 5 punts
S’atorguen 5 punts per a la certificació en SAP del cap de projecte
Es presenta un certificat de SAP expedit per la Consultora PriceWaterhouseCoopers
Obté: 5 punts
10.2.5. Per la certificació en una solució CRM del cap de projecte fins a 5 punts
S’atorguen 5 punts per la certificació en CRM del cap de projecte.
Es presenta un certificat de CRM en la solució SIEBEL expedit per Centre de Formació CICE
Obté: 5 punts
10.2.6 Per la experiència acreditable en el sector públic en la gestió de PMO’s i projectes de posada en
marxa de nous serveis tecnològics fins a 5 punts
S’atorguen 2,5 punts per referència. Fins un màxim de dos referències de projecte
S’atorguen per estar en possessió de certificats de bona execució referents a projectes tecnològics
(codificació CPV grup 72 ) amb import superior a 40.000€ desenvolupats en el marc de les AAPP.
Es presenten dos certificats
 PMO Institut de Cultura de Barcelona
 Oficina Tècnica Virtual de Tràmits Generalitat de Catalunya – Centre de Tecnologies i
Telecomunicacions de Catalunya
Obté: 5 punts
Resum puntuació criteris subjectius:
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40,00
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5,00

Total punts

65,00

20 de novembre de 2020
Departament d’Organització Màrqueting i Sistemes d’Informació
Pilar Roca i Viola
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