CONCURS CONSERGERIA DEL PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
PERÍODE 2017-19

COMPARATIU DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES (SOBRE B)

Situació: Parc Audiovisual de Catalunya (PAC) licita el servei, bianual, de consergeria corresponent al control 24h/365
dies dels accessos del recinte, així com un reforç, a la part sud del complex, que es desenvoluparà els divendres,
dissabtes i diumenges (22h-6h).

Ofertes presentades:
Empreses licitadores
•
•

Wakeful S.L
Iman Corporation, S.A.

Documentació tècnica (sobre B) - Documentació tècnica
Aquests són els paràmetres – tal i com es recollien al plec de bases - que s’han tingut en compte a l’hora de valorar les
dues propostes tècniques. La puntuació màxima de tot aquest bloc és de 40 punts sobre 100.

CONTINGUT DEL SOBRE B
(DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ PONDERABLES EN FUNCIÓ D’UN
JUDICI DE VALOR)
Els licitadors inclouran en aquest Sobre B tota la documentació relacionada amb els criteris
d’adjudicació la ponderació dels quals depengui d’un judici de valor que seguidament es detalla:
a.‐ Proposta tècnica i metodològica:
En una memòria es farà una descripció de la proposta tècnica i d’organització i prestació del servei
amb descripció dels mitjans materials i personals, i dels diversos protocols de funcionament i
comunicacions, sistema de control i seguiment d’incidències, així com qualsevol altre aspecte que
es consideri rellevant per part del licitador. La proposta es valorarà segons la següent puntuació:
‐ Mitjans Materials:
A. Materials de suport al servei disponibles (fins a 1 punt)
B. Vehicles destinats (fins a 1 punt)
C. Sistemes de comunicació interna (fins a 1 punt)
D. Control periòdic, diari i trimestral, documentat de la qualitat del servei (fins a 2
punt)
E. Programació i mètode de notificació anticipada al PAC dels canvis de torn (fins a 1
punt)
‐ Mitjans Personals:
A. Temps de substitució del personal per imprevist (fins a 2 punts)
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‐ Formació del personal:
A. Formació del personal dedicat i específica del lloc de treball (3 punts)
B. Formació supervisors i directius (1 punt)
‐ Metodologia:
A. Metodologia i planificació del servei, incloent suplències vacacionals i rotacions
previstes ( fins a 5 punts)
B. Compromís de NO rotació injustificada del personal (fins a 2 punts)
C. Seguiment d’incidències i tractament de les mateixes (fins a 2 punts)
D. Mètode de notificació d’incidències als responsables de PAC (fins a 1 punt)
b.‐ Altres prestacions: Es valorarà el fet que el licitador es comprometi a la realització addicional
dels següents serveis o prestacions:
‐ Col∙locació i manteniment, a càrrec del licitador, d’una garita (tipus caseta obra) a la part
sud del recinte i que serveixi com a punt de suport pel conserge nocturn (fins a 5 punts)
‐ Incloure, sense cost afegit, el servei bianual de manteniment de la central d’alarma
d’incendis i intrusions de l’oficina de PAC, així com el servei de recepció d’alarmes 24/365d.
(fins a 3 punts)
‐ Rondes nocturnes amb vehicle pel recinte, començant pel cap de setmana (fins a 4 punts)
c.‐ Pòlissa d’assegurança amb indicació de cobertura per responsabilitat civil de, com a mínim,
500.000€. L’esmentada documentació podrà ser substituïda per una declaració responsable en el
sentit de que, si resulten ser adjudicataris, al moment de la formalització del contracte justificaran
el fet de tenir‐la contractada. A l’esmentada declaració responsable caldrà indicar detalladament
les condicions de l’assegurança (imports, cobertures i altres).
Es fa avinent que, cas de que resultés ser adjudicatari, la manca d'aportació, en termini i vigent,
de la referida pòlissa suposarà que l'adjudicació quedi sense efecte.
La mesa valorarà les condicions de la pòlissa amb criteris objectius en quant a les garanties
ofertades i els corresponents imports, atorgant la màxima puntuació a l’assegurança que
representi una major cobertura i/o garantia.
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A) PROPOSTA TÈCNICA I METODOLÒGICA
MITJANS MATERIALS

Propostes de cada
licitador

A. Materials de suport al servei disponibles
(fins a 1 punt)
B. Vehicles destinats (fins a 1 punt)
C. Sistemes de comunicació interna (fins a 1
punt)
D. Control periòdic, diari i trimestral,
documentat de la qualitat del servei (fins a 2
punt)
E. Programació i mètode de notificació
anticipada al PAC dels canvis de torn (fins a 1
punt)

MITJANS PERSONALS

FORMACIÓ PERSONAL

Temps de substitució del
personal per imprevist (fins
a 2 punts)

A. Formació del personal dedicat i
específica del lloc de treball (3 punts)
B. Formació supervisors i directius (1
punt)

A=0.7 (temps substitució
90’)

A=0.8 PRL+DEA+PCI
B=0 (no es proporciona)
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A=2 (temps substitució 30’)

A=3 (40h en PRL, acollida, mediació,
PCI, informàtica i plans emergència)
B=1

11.5

PUNTUACIÓ
DEFINITIVA
(Max. 12 PUNTS)

A=1

WAKEFUL

IMAN

B=1

C= 1
D=1.5
E=1
A=1 (sistema detecció caigudes)
B=0.5 (nits divendres, dissabtes i diumenges),
associat vigilant nocturn zona sud
C=1
D=2 (pla detallat)
E= 1

En aquest apartat s’ha avaluat els recursos materials destinats a l’activitat, així com la formació específica – en referència a la tipologia del servei –
de la que disposa el personal humà de cada licitant. Particularment s’ha tingut en compte que les empreses acomplissin els mínims requerits, quelcom
que els ha raportat una puntuació de valor mig, així com aspectes millorats, per exemple, la solvència formativa acreditada per IMAN i WAKEFUL i els
seus operaris: capacitat de gestió de conflictes, informàtica o ús d’extintors. IMAN destaca a l’hora de la formació del supervisors i en el temps de
substitució en cas de baixa imprevista (30’ contra els 90’ de Wakeful).
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També s’ha valorat positivament que IMAN i WAKEFUL disposessin d’un sistema de control de qualitat del servei que contempla la supervisió
periòdica per part de diferent tipus de responsables, reunions amb el PAC i l’emissió diària i trimestral d’informes d’activitat. Valorant-se la proposta
d’IMAN com a més detallada i acurada.

Propostes de cada
licitador

WAKEFUL

IMAN

A. Metodologia i
planificació del servei,
incloent suplències
vacacionals i rotacions
previstes ( fins a 5 punts)

A. Compromís de
NO rotació
injustificada del
personal (fins a 2
punts)

A. Seguiment
d’incidències i
tractament de
les mateixes
(fins a 2
punts)

A=2.5

A=2

A=2

A=5

A=2

A=2

A. Mètode de notificació
d’incidències als responsables de
PAC (fins a 1 punt)

PUNTUACIÓ DEFINITIVA
(Max. 10 PUNTS)

A=1

7.5

A=1

10

Aquest apartat es focalitza en la metodologia aplicada, per cadascun dels licitants, a l’hora de gestionar l’activitat. S’ha tingut en compte la
comprensió de l’activitat a realitzar i la manera com aquesta s’ha planificat, tant en funció dels operaris que l’hauran de dur a terme, com des del punt
de vista de tots els usuaris del Parc. Un aspecte que en fa referència és el compromís de confidencialitat aportat per IMAN o el seguiment
d’incidències que té previst dur a terme i que com WAKEFUL, va més enllà de la notificació (p.ex. en cas d’un accés no desitjat, el conserge
s’encarregarà d’anotar les característiques del individu, vehicle, etc.). WAKEFUL, com IMAN, s’ha compromès a minimitzar les rotacions de personal,
fet que s’ha valorat amb la màxima puntuació prevista. Finalment, s’han ponderat els diferents protocols de notificació d’incidències que cada
empresa ha presentat, sent ambdues equivalents. En aquest àmbit ha destacat IMAN sobre WAKEFUL pel que fa a la planificació del servei, per
exemple, en l’exhaustiva inspecció i metodologia de control del servei.
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B) ALTRES PRESTACIONS
ASPECTES A AVALUAR

A. Col∙locació i manteniment, a càrrec del licitador, d’una garita (tipus
caseta obra) a la part sud del recinte i que serveixi com a punt de
suport pel conserge nocturn (fins a 5 punts)
Propostes de
cada licitador

B. Incloure, sense cost afegit, el servei bianual de manteniment de la
central d’alarma d’incendis i intrusions de l’oficina de PAC, així com el
servei de recepció d’alarmes 24/365d.(fins a 3 punts)

PUNTUACIÓ
DEFINITIVA
(Max. 12
PUNTS)

C. Rondes nocturnes amb vehicle pel recinte, començant pel cap de
setmana (fins a 4 punts)
WAKEFUL

IMAN

A=5
B=3
C=4

12

A=0
B=3
C=0

3

Aquest procés de licitació ha previst, pel que respecta a la valoració del sobre B, força importància a les millores ofertes. WAKEFUL destaca amb la
màxima puntuació ja que es compromet a assumir totes les millores que s’havien proposat. IMAN, per la seva banda , assumeix a través de tercers el
servei bianual de manteniment de la central d’alarmes.
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C) PÒLISSA ASSEGURANÇA PER RC DE COM A MÍNIM 500.000€ DE COBERTURA (PUNTUACIÓ MÀXIMA 6 PUNTS)

c) Valoracions segons assessors externs Parc Audiovisual que corresponen a:
BASES
Pòlissa d’assegurança amb indicació de cobertura per responsabilitat civil de, com a mínim, 500.000€. L’esmentada documentació podrà ser
substituïda per una declaració responsable en el sentit de que, si resulten ser adjudicataris, al moment de la formalització del contracte justificaran el
fet de tenir‐la contractada. A l’esmentada declaració responsable caldrà indicar detalladament les condicions de l’assegurança (imports, cobertures i
altres).
Es fa avinent que, cas de que resultés ser adjudicatari, la manca d'aportació, en termini i vigent, de la referida pòlissa suposarà que l'adjudicació
quedi sense efecte.

S’han valorat les condicions de la pòlissa amb criteris objectius en quant a les garanties ofertes i els corresponents imports, atorgant la màxima
puntuació a l’assegurança que representa una major cobertura i/o garantia.
GARANTIES DE LES EMPRESES CONCURSANTS
IMAN CORPORATION (6 PUNTS)

WAKEFUL SL (3 PUNTS)

RC EXPLOTACIÓ: 10.000.000 € per sinistre

RC EXPLOTACIÓ: 600.000 € per sinistre i any

RC PATRONAL - Soslimit: 450.000 € per víctima

RC PATRONAL - Soslimit: 150.000 € per víctima
Franquícia: 300 €

L' ANÀLISI:
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Les dues empreses cobreixen el mínim demanat de 600.000 € per la RC General (Explotació). La diferència principal es produeix en el soslimit per la
RC patronal. IMAN CORPORATION supera àmpliament el mínim demanat per la RC (10.000.000 € per sinistre).

PUNTUACIÓ
DEFINITIVA
(Max. 6
PUNTS)

Propostes de
cada licitador
WAKEFUL

A=3

3

IMAN

A=6

6

7

PUNTUACIÓ DEFINITIVA

APARTAT A

APARTAT B

APARTAT C

PUNTUACIÓ
DEFINITIVA
(Max. 40 )

WAKEFUL

14.5

12

3

29.5

IMAN

21.5

3

6

30.5

RESUM

Propostes de
cada licitador

Pel que fa a les ofertes, s’ha valorat positivament la proposta tècnica i metodològica tant de WAKEFUL i IMAN. Ambdues han obtingut puntuacions
molt similars i força per damunt de la mitjana sobre un màxim de 40 resultant les dues aptes, des del punt de vista tècnic, per a les tasques
sol·licitades.
Parc Audiovisual - Direcció Tècnica,
Jordi Hernàndez
Terrassa 19 de maig de 2017
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