Àrea d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns
Servei de sistemes d’informació

INFORME DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES PER AL CONTRACTE PER A LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS D’ENGINYERIA TECNOLÒGICA PER ASSEGURAR EL
FUNCIONAMENT DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÀTICA DE L’AJUNTAMENT
DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Pressupost licitació: 32.850,00 € IVA no inclòs
Procediment: Simplificat abreujat

En data 13 de setembre de 2021 va aprovar-se per decret de la Tinència d’Alcaldia de l’Àrea
d'Economia, Serveis Interns, Treball, Universitats, Innovació i Transparència l’inici de la
licitació per procediment obert de la prestació de serveis d’enginyeria tecnològica per
assegurar el funcionament de la infraestructura informàtica de l’Ajuntament de Santa Coloma
de Gramenet.
En data 15 de setembre de 2021 va iniciar-se el període de presentació d’ofertes per a la
prestació del contracte anteriorment esmentat i va finalitzar el dia 4 d’octubre de 2021. Es va
rebre oferta de l’empresa SERIALNET NETWORKING I SOFTWARE LLIURE S.L
Revisats els preus unitaris de la oferta de l’empresa licitadora no es detecta baixa temerària a
cap dels imports.

El criteris de valoració de les ofertes són els següents:
1. Millor oferta econòmica del servei d’enginyeria tecnològica, màxim 80 punts repartits de
la forma següent:
a. Preu/hora de tècnic expert en programació PHP i TYPO3., màxim 30 punts
b. Preu/hora tècnic de sistemes i xarxes de comunicació màxim de 30 punts.
c. Preu/hora enginyer superior especialista en consultoria tecnològica relacionada
amb la informàtica i les telecomunicacions, màxim de 20 punts.

Tots tres criteris es valoren segons la fórmula següent:

P

L O
xR
LM

P correspon a la puntuació obtinguda de la valoració per al criteri.
L és l’import màxim del preu/hora del criteri a valorar sense IVA (en el cas del
programador expert en PHP i typo3 és de 40,00 euros, en el cas del tècnic de sistemes
i xarxes de comunicació és de 50,00 euros i en el cas de l’enginyer superior
especialista en consultoria tecnològica relacionada amb la informàtica i les
telecomunicacions és de 65 euros).
O correspon al preu/hora del criteri a valorar, sense IVA, proposat pel licitador.
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M és el valor mínim ofertat pel preu/hora, sense IVA, del criteri a valorar.
R correspon a la puntuació màxima de l’apartat (en els tres criteris és de 30 punts).

Seguint la formula anteriorment descrita se’n desprèn la puntuació en la taula següent:

Preu/hora tècnic programador web expert en PHP
i en TYPO3
Puntuació preu/hora tècnic programador web
expert en PHP i en TYPO3
Preu/hora tècnic de sistemes i xarxes de
comunicacions
Puntuació preu/hora tècnic de sistemes i xarxes de
comunicacions
Preu hora enginyer superior especialista en
consultoria tecnològica
Puntuació preu hora enginyer superior especialista
en consultoria tecnològica
Puntuació total

Serialnet
35,00€
30
45,00 €
30
55,00
20
80 punts

2. Acords de Nivell de Servei, fins a 10 punts quantificables automàticament, segons el
següent criteri:

Es repartiran els 10 punts equitativament entre tots els paràmetres d’ANS. Donat que hi
ha 5 ANS cada ANS tindrà una puntuació màxima de 2 punts.
Cada paràmetre d’ANS (valor ANS i penalització) s’avaluarà independentment,
assignant un punt als paràmetres ANS i un altre a la penalització, segons es detalla a
continuació:
a. Valor de l’ANS: Els licitadors que millorin l’ANS en un 50% o més obtindran la
puntuació màxima (1 punt). Per a millores inferiors al 50% del valor mínim de l’ANS
exigit per l’Ajuntament la puntuació es calcularà linealment calculant el percentatge de
millora de l’ANS i en funció a aquest 50% màxim de millora. S’aplicarà la formula
següent:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó =

%𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑟𝑎
∗ 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑀à𝑥
50

b. Penalització Màxima: Els licitadors que millorin en un 10% la penalització màxima d’un
ANS concret obtindran la puntuació màxima aplicable a la penalització de l’ANS (1
punt). La puntuació es calcularà de forma lineal segons el percentatge de millora.
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Segons els valors proposats per les empreses licitadores referents als acords de nivell
de servei la puntuació es desglossa a la taula següent:

SLAs i penalitzacions mínimes
requerides

Proposta de Serialnet

Paràmetre
Vsla

V màx

Penalització
màxima

SLA

Punts
SLA

Penalitzaci
ó

Punts
penalització

Resposta a incidències

<= 30 min

1h

5%

30 m

0

6%

0,1

Resolució d’incidències
molt greus

<= 4h

8h

15%

4h

0

16%

0,1

Resolució d’incidències
greus

<= 8h

24h

10%

6h

0,5

11%

0,1

<= 1 dia

5 dies

10%

8h

1

12%

0,2

Abans del
dia 1

Abans
del dia
8

10%

Abans
del dia 1

0

12%

0,2

-

-

-

-

1,5

-

0,7

Resolució d’incidències no
greus
Termini d’entrega
d’informes

Puntuació Total

3. Per la Major experiència de l’equip tècnic assignat al contracte, fins a 10 punts
Es valorarà la major experiència de l’equip tècnic per sobre de l’establert en el plec de la
manera següent:
1- Tècnic programador web expert en PHP i certificat en TYPO3: 0,25 punts per any en
que millori els 3 anys d’experiència mínima fins a un màxim de 2 punts.
2- Tècnic de Sistemes i Xarxes de Comunicacions: 0,25 punts per any en que millori els 3
anys d’experiència mínima fins a un màxim de 2 punts.
3- Enginyer Superior especialista en consultoria tecnològica relacionada amb la
informàtica i les telecomunicacions: 0,25 punts per any en que millori els 5 anys
d’experiència mínima fins a un màxim d’1 punt.

La oferta de Serialnet, tot i indicar que hi una major experiència a cadascun dels perfils
requerits als plecs no l’acredita indicant la relació de projectes on han participat. Per aquest
motiu la puntuació per aquest apartat és de 0 punts
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En el quadre següent es resum les puntuacions de l’empresa en cada un dels criteris de
valoració i la puntuació total obtinguda:

Serialnet
80 punts
2,2 punts
0 punts
82,2 punts

Preu/Hora del servei
Acords de Nivell de Servei
Millora experiència
Total

D’aquesta manera es proposa l’adjudicació a l’empresa SERIALNET NETWORKING I
SOFTWARE LLIURE S.L, amb 82,2 punts amb les següents condicions:
Condicions econòmiques:

Tipus tècnic
Preu/hora tècnic programador web expert en PHP
i en TYPO3
Preu/hora tècnic de sistemes i xarxes de
comunicacions
Preu hora enginyer superior especialista en
consultoria tecnològica

Preu/hora
35,00€
45,00 €
55,00

Millores ANS:
Compromís de Serialnet
Paràmetre

SLA

Punts
SLA

Penalitzaci
ó

Punts
penalització

Resposta a incidències

30 m

0

6%

0,1

Resolució d’incidències
molt greus

4h

0

16%

0,1

Resolució d’incidències
greus

6h

0,5

11%

0,1

Resolució d’incidències no
greus

8h

1

12%

0,2

Abans
del dia 1

0

12%

0,2

-

1,5

-

0,7

Termini d’entrega
d’informes

Puntuació Total
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Santa Coloma de Gramenet, 22 d’octubre de 2021

Raul Castells Calvo
Coordinador del Servei de Sistemes d’Informació

