Informe de valoració tècnica
Procediment Obert

INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA
Criteris Subjectius

DEL PROCEDIMENT OBERT REF. PO34/19
EXPEDIENT CONTR/2019/193
Per al Servei d’una Oficina Tècnica i de Gestió del programa de projectes associats a la implantació i
desplegament de la Llei de Contractes del Sector Públic en totes les àrees d’FGC i de suport a
l’execució de determinades tasques de la funció de contractació a FGC
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1. ANTECEDENTS
En data 18 d’abril de 2019 es va publicar la licitació per procediment obert de ref PO34/19 per a la
contractació del servei d’una Oficina Tècnica i de Gestió del programa de projectes associats a la
implantació i desplegament de la Llei de Contractes del Sector Públic i de suport a l’execució de
determinades tasques de la funció de contractació a FGC, per un període inicial d’1 any prorrogable
fins a un màxim de 3 anys amb un import de licitació de:
Licitació Base
IVA %
Total Licitació:

200.000,00€
42.000,00€
242.000,00€

Valor estimat
IVA exclòs

600.000,00€

Finalitzat el termini per a la presentació d’ofertes, les propostes presentades i el resultat de la
obertura del seu sobre A (Documentació administrativa) ha estat el següent:
EMPRESES
KPMG ASESORES, SL

Resultat Sobre A
Oferta admesa

En data 3 de juny de 2019 es procedeix a l’obertura del sobre número B (Proposició tècnica avaluable
amb judicis de valor) de l’única oferta presentada i admesa.
2. VALORACIÓ DE LA PROPOSICIÓ TÈCNICA AVALUABLE AMB JUDICIS DE VALOR (SOBRE B)
Segons l’indicat al Plec Administratiu de la licitació, els criteris de valoració d’ofertes per aquesta
licitació són els següents:

Criteris de valoració de la licitació
1 Criteris automàtics
1.1 Oferta econòmica
1.2 Criteris tècnics objectius
2 Criteris subjectius
2.1 Descripció del servei
2.1.1 àmbits d’actuació amb impacte directe en els sistemes i
programaris de suport a la funció de Contractació
2.1.2 àmbits de naturalesa principalment procedimental i
d’organització
2.1.3 suport a determinades tasques de naturalesa
preferentment operativa
2.2 Planificació del servei
2.2.1 àmbits d’actuació amb impacte directe en els sistemes i
programaris de suport a la funció de Contractació
2.2.2 àmbits de naturalesa principalment procedimental i
d’organització
2.3 Tasques de naturalesa preferentment operativa
2.4 Model de relació
2.5 Eina de reporting
TOTAL

85 punts
40 punts
45 punts
15 punts
2 punts
2 punts
1 punt

2 punts
2 punts
1punts
2 punts
3 punts
100 punts
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El detall de la valoració i puntuació atorgada als criteris subjectius de l’oferta presentada per KPMG
ASESORES, SL és el següent:
2.1 Descripció del servei
Es valorarà el desenvolupament i la definició de les activitats per dur a terme la prestació dels serveis
indicats en l’apartat 4 del Plec de Prescripcions tècniques
2.1.1 Àmbits d’actuació amb impacte directe en sistemes i programaris (màxim 2 punts)
L’oferta descriu 8 de les 9 actuacions que defineix el plec tècnic, indicant per a cadascuna d’elles
les fases de desenvolupament previstes per assolir els objectius.
Les fases d’anàlisi i definició de la situació actual evidencien un bon grau de coneixement de
normatives i eines de l’administració que intervenen en el procés. Les fases relacionades amb la
implantació i seguiment tenen una descripció genèrica i poc detallada.
Dona acompliment a l’objecte del servei sense aportacions significatives que reforcin les
actuacions previstes, tot i que en algunes d’elles incorpora propostes de formació a usuaris i
manuals.
Se li atorguen 1,5 punts

2.1.2 Àmbits de naturalesa principalment procedimental i d’organització (màxim 2 punts)
L’oferta descriu les 9 actuacions en l’àmbit procedimental i d’organització recollides en el plec
tècnic.
Les fases d’avaluació de la situació actual aporten accions d’anàlisi previ i impacte previst que
impliquen un bon grau de coneixement en cadascun dels ítems. Les definicions de model i
propostes d’actuacions són generalistes i amb poca concreció, tot i que dona acompliment a
l’objecte del servei.
Se li atorguen 1,5 punts

2.1.3 Suport a determinades tasques de naturalesa preferentment operativa (màxim 1 punt)
L’oferta descriu les 10 actuacions de suport operatiu recollides en el plec tècnic.
La definició de les fases d’anàlisi i benchmarking impliquen un ampli coneixement dels punts clau
de les tasques a desenvolupar i de l’entorn d’entitats de referència.
La descripció dels serveis associats a les tasques operatives es ajustada a l’objecte del contracte
amb audits de seguiment, anàlisi i control de les actuacions.
Se li atorga 1 punt
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2.2 Planificació del servei
2.2.1 Àmbits d’actuació amb impacte directe en sistemes i programaris (màxim 2 punts)
La oferta presenta una planificació associada a cadascun dels 9 ítems relacionats en sistemes
i programaris.
La planificació plantejada per trimestres es molt genèrica i poc concreta el que dificulta la
seva valoració i interacció en el temps dels diferents ítems. No es fa una aproximació de
temps de dedicació.
Se li atorguen 0,5 punts
2.2.2 Àmbits de naturalesa principalment procedimental i d’organització
punts)

(màxim 2

La oferta presenta una planificació associada a cadascun dels 9 ítems relacionats en sistemes
i programaris.
Com en el cas de les actuacions, es proposa una planificació per a cadascun dels ítems
procedimentals plantejada per trimestres, molt genèrica i poc concreta que dificulta la seva
valoració i l’avaluació de possibles sinergies entre actuacions. No es fa una aproximació de
temps de dedicació.
Se li atorguen 0,5 punts

2.3 Tasques de naturalesa preferentment operativa (màxim 1 punt)
L’oferta descriu les 9 actuacions que defineix el plec tècnic, indicant per a cadascuna de les
tasques previstes per assolir els objectius.
La descripció de les tasques operatives preveuen fases d’anàlisi, desenvolupament i de
suport adequades i en general ajustades a l’objecte del contracte
Se li atorguen 1 punt
2.4 Model de relació (màxim 2 punts)
El model de relació proposat es considera adequat a l’abast de l’objecte del contracte. Es
proposen comitès de direcció, de seguiment i operatius.
La freqüència, contingut i composició dels comitès de seguiment proposats estan ben
dimensionats. Es descriuen els resultats esperats i els mecanismes de control i correcció.
S’aporta la possibilitat d’incorporar altres canals de comunicació en cas de considerar-se
necessaris.
Se li atorguen 2 punts
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2.5 Eina de reporting (màxim 3 punts)
Es proposen dues possibles eines de reporting, ambdues descrites de forma genèrica però
que a nivell de concepte semblen adequades per a la execució i seguiment del contracte.
S’aporta una eina de reporting addicional que permet gestionar l’estat dels projectes i la
dedicació en hores dels membres de l’equip.
Se li atorguen 2,5 punts

D’acord amb l’anàlisi precedent, el resum de la puntuació atorgada, a l’oferta de KPMG ASESORES en
els criteris sotmesos a judici de valor, és el següent:

Resum puntuació criteris tècnics subjectius (judicis de valor) -Màxim 15 punts-

2.1 Descripció del servei
2.1.1 Àmbits d’actuació amb impacte directe en els sistemes i
programaris de suport a la funció de Contractació
2.1.2 Àmbits de naturalesa principalment procedimental i
d’organització
2.1.3 Suport a determinades tasques de naturalesa
preferentment operativa
2.2 Planificació del servei
2.2.1 Àmbits d’actuació amb impacte directe en els sistemes i
programaris de suport a la funció de Contractació
2.2.2 Àmbits de naturalesa principalment procedimental i
d’organització
2.3 Tasques de naturalesa preferentment operativa

Tram
puntuació
0- 2

Punts
KPMG
1,5

0-2

1,5

0-1

1

0-2

0,5

0-2

0,5

0-1

1

0-2

2

0-3

2,5

0-15

10,50

2.4 Model de relació
2.4.1 Definició de model de gestió i seguiment del servei
2.5 Eina de reporting
2.5.1 Eina de reporting que permeti gestionar l’estat de les tasques
encomanades per part d’FGC.
TOTAL CRITERIS SUBJECTIUS
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3. CONCLUSIONS
L’oferta presentada per l’empresa KPMG ASESORES obté un total de 10,50 punts en criteris
avaluables mitjançant judici de valor (subjectius) d’un màxim possible de 15 punts.
Segons preveu el PCAP, es imprescindible obtenir com a mínim la meitat de la puntuació tècnica
màxima en els criteris de valoració subjectiva per poder resultar adjudicatari. Per tant KPMG amb 10
punts supera aquesta puntuació mínima i acredita en aquest aspecte qualitat tècnica suficient per
procedir a l’obertura i valoració del sobre C de criteris objectius.
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