INFORME

Informe tècnic de valoració dels criteris d’adjudicació la quantificació dels quals depèn
d’un judici de valor
Expedient

X2022005680 / E0832022000006

Contingut

ADQUISICIÓ, IMPLANTACIÓ
L’OFICINA
MULTICANAL
ELECTRÒNIQUES)

I

MANTENIMENT DE
MOLLET
(OFICINES

Subministrament del maquinari i programari de quatre oficines
electròniques que permetin la prestació de serveis electrònics de
forma desassistida i en règim d’autoservei.
L’abast del contracte comprèn com a mínim:
1 Pel que fa al maquinari
Subministrament,
instal·lació,
posada
en
funcionament
i
manteniment de quatre oficines electròniques incloent tots els seus
components i perifèrics, així com el trasllat inicial d’aquestes a les
dependències municipals o punts de servei que s’indiquin.
2 Pel que fa al programari
Consultoria prèvia, anàlisi funcional, implementació, configuració i
instal·lació, integracions amb les aplicacions municipals requerides
per a la prestació dels serveis definits en el plec tècnic, posada en
funcionament, suport i manteniment de les aplicacions que permetin
la prestació dels serveis electrònics especificats.
3 Amb caràcter general
El contracte comprèn la prestació dels serveis de suport i
manteniment perfectiu, correctiu i adaptatiu de les oficines
electròniques, la documentació (manuals d’usuari i manuals tècnics
i d’administració), la formació del personal municipal, el conjunt de
components i llicències que assegurin la plena funcionalitat sense
que això suposi l’adquisició per part de l’Ajuntament de llicències o
aplicacions addicionals.
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Objecte de l’informe

Valoració del sobre B
Criteris d’adjudicació la quantificació dels qual depèn d’un judici de
valor (fins a 25 punts)

Antecedents
En data 6 de juliol de 2022, es convoca Mesa de Contractació de l’adquisició, implantació i
manteniment de l’Oficina Multicanal Mollet (oficines electròniques) exp. COSU/22014 per
dur a terme l’acte d’obertura del sobre A (documentació administrativa) i sobre B
(proposició corresponent als criteris avaluables mitjançant judici de valor).
Només es presenta una oferta, corresponent a l’empresa AXIALTIC SOLUCIONES
TECNOLÓGIAS SL amb NIF B87716510.
Puntuació
La proposta de l’empresa esmentada rep, d’acord amb els plecs d’aquest procés de
contractació, la puntuació següent
Aspectes a valorar

Puntuació
atorgada

Grau d’innovació tecnològica
La proposta continguda en la memòria tècnica detalla suficientment
aspectes d’innovació rellevants tant pel que fa a la incorporació d’elements
de hardware com en relació amb elements de software. A destacar en
aquest darrer aspecte la incorporació d’un desenvolupament de navegador
propi que pot aportar millores en el rendiment i la seguretat dels equips així
com el CMS propi integrat.

3,5

Disseny i estètica de les oficines
La proposta detalla adequadament aspectes de disseny i estètica de les
oficines i exposa un model estèticament funcional i adaptat visualment per
a la integració dels diferents perifèrics i elements de hardware que
defineixen la proposta. Es valora també l’accessibilitat tècnica als diferents
perifèrics a l’hora de fer reemplaçaments o manteniments, així com
l’adaptabilitat a la imatge corporativa.

4

Nivell d’integració de la solució amb els sistemes corporatius actuals
d’acord amb les funcionalitats fixades en el plec tècnic
La proposta concreta alguns aspectes dels serveis i la seva integració amb
els sistemes corporatius que es defineixen en els requeriments dels plecs si
bé amb poc nivell de detall i concreció.

2,5

Disseny i accessibilitat a les funcionalitats proposades
La proposta presentada garanteix aspectes de disseny orientats a
l’accessibilitat, especialment de les persones amb cadires de rodes o
similars. No es detallen altres aspectes vinculats a altres col·lectius amb

3
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diversitat funcional.
La metodologia i organització del subministrament, implantació i
manteniment
Es detalla suficientment el pla d’implantació i manteniment, així com la
posada a disposició dels tipus de recursos humans suficients i adequats a
l’hora de la seva execució.
TOTAL

4

17

Conclusió
La proposta corresponent a l’empresa AXIALTIC SOLUCIONES TECNOLÓGIAS SL
amb NIF B87716510 pel que fa a la quantificació dels criteris dependents de judici de
valor rep una puntuació de 17 punts sobre el total de 25.

Signat electrònicament a Mollet del Vallès,
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