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Informe de valoració tècnic i econòmic les ofertes
presentades al procediment obert per l’acord Marc
d’homologació de proveïdors d’un servei de posada a
disposició, implementació i manteniment d’una
plataforma d’Administració Electrònica (E20/24)

Una vegada revisada la documentació de les ofertes del sobre C, quantificables mitjançant
l’aplicació de formules, presentades corresponents a la licitació per l’acord Marc d’homologació
de proveïdors d’un servei de posada a disposició, implementació i manteniment d’una
plataforma d’Administració Electrònica, es procedeix a la seva valoració d’acord amb els criteris
que depenen de judici de valor determinats al PCAP

2. CRITERIS DE VALORACIÓ
Les ofertes presentades s’avaluaran conformement a criteris basats en un plantejament que
atengui a la millor relació cost-eficàcia circumstància que s’avaluarà d’acord als criteris
econòmics i qualitatius fixats al PCAP i que s’indiquen a continuació.
Criteris d’adjudicació del contracte

Punts

Criteris econòmics quantificables mitjançant l’aplicació de
fórmules. (30 econòmics i 55 qualitatius)

85

Criteris qualitatius quantificables per judicis de valor

15

Total

100

3. PROCEDIMENT PER A LA VALORACIÓ
La valoració de les ofertes es realitzarà d’acord amb el procediment que s’indica a la Clàusula J.1
del Quadre de característiques del PCAP, Procediment d’avaluació de les proposicions en relació
als criteris qualitatius quantificables per judicis de valor.
A la present licitació ha presentat oferta a la licitació, en temps i forma, la mercantil AUDIFILM
Consulting GrupoAL (en endavant AUDIFILM)
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La puntuació d’aquest apartat, que és de fins a 85 punts, s’obtindrà a partir de la valoració dels
criteris que depenen d’un judici de valor que es detallen a continuació i la seva posterior
ponderació.

3.1 Criteris objectius econòmics (fins a 30 punts)
El PCAP al apartat J1.1 indica el mecanisme de valoració on:
1-((Ov-Om)/IMC)*P
On
OV = oferta a valorar
OM = millor oferta
IMC = import màxim
P = punts màxims de l’oferta econòmica
Els conceptes de OV, OM i IMC es calculen en base als costos estimats de les entitats que participatrien
inicialment de la licitació i per tant serà la suma dels costos previstos de implantació (IMP) i el
manteniment a 5 anys (M5A).
IMC = IMP + M5A
IMP=Cost implantació (1 universitat mitjana, 3 universitats petites, 1 entitat de grup) 3.
M5A=Cost manteniment (1 universitat mitjana, 3 universitats petites, 1 entitat de grup) * 5 anys *
(1 – 3*DI)
DI = Descompte de manteniment per cada nova universitat implantada.
OM i OV es calcularan segons IMP + M5A de la millor oferta i de l’oferta a valorar.

En el cas concret atenent a que només hi ha una oferta, coincideix la oferta a valorar amb la
millor oferta i per tant la oferta presentada obtindria la màxima puntuació en aquest apartat (1(0/IMC)*P).
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La oferta d’AUDIFILM obtindria 30 punts.
On el detall de la oferta presentada es concreta:
Cost implantació plataforma (CI)

Import oferta
Universitat gran

84.500,00€

Universitat mitjana

67.600,00€

Universitat petita

50.700,00€

Altres entitats

8.450,00€

Costos manteniment plataforma (CM)

Import oferta

Universitat gran

63.375,00€

Universitat mitjana

38.025,00€

Universitat petita

25.350,00€

Altres entitats

8.450,00€

Import oferta
Descompte en quota de manteniment per cada nova universitat implantada (DI)
Descompte en quota de manteniment per a la universiat que esculli implantar al Cloud CSUC
(DCC)

2,5%
5,0%

3.2 Criteris objectius qualitatius (fins a 55 punts)
El PCAP al apartat J1.2 indica el mecanisme de valoració on:
El plec de prescripcions tècniques contemplen un conjunt de requeriment imprescindibles d’obligat
compliment i un conjunt de requeriments no imprescindibles.
Els requeriments no imprescindibles es valoraran segons els següents criteris:
a. 1 punt si la plataforma compleix el requeriment
b. 0,5 punts si cal desenvolupament per a complir el requeriment
c. 0 punts si no el compleix
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Es constata el compliment total dels requeriments identificats com imprescindibles.
Destaquem aquells que pel seu compliment el licitador haurà de realitzar un desenvolupament:
Requeriment

PPT

Ha se suportar format de signatura XML DSig

2.2.2

Ha se suportar format de signatura LTV

2.2.2

Ha de disposar d'un visor de les signatures XML detached

2.2.2

Ha de permetre la gravació de cerques comunes per a la seva utilització posterior.

2.2.2

CSUC: UNIFICAT

2.3

CSUC: Gestor documental corporatiu: GDC (UPC, UdG, UOC)

2.3

CSUC: Arxiu físic corporatiu: GDC (UPC, UDG, UOC)

2.3

GE:SAP (UB, UPC)

2.3

GE: ÀLIGA (UdG)

2.3

GE:Oracle Finantials / COFROS

2.3

RRHH: Ginpix SAVIA (UdG)

2.3

RRHH: Endalia (UOC)

2.3

GA: GAT eArchivo TRAM (UOC)

2.3

GA: GIGA (UB)

2.3

GA: PRISMA (UPC)

2.3

GA: GAUSNET (UdG)

2.3

Gestor documental Corporatiu: Documentum (UB)

2.3

En relació als criteris no imprescindibles i valorables per mitjà de formula la oferta del proveïdor
indica en relació al compliment:




Requeriments no imprescindibles que contempla la oferta: 55
Requeriments no imprescindibles que contempla la oferta però requereix
desenvolupament: 11
Requeriments no imprescindibles que no contempla la oferta: 9

Aplicant la formula obtenim com a resultat:
Valoració = (Punts Obtinguts/ Punts totals) * punts màxims criteri valoració de plataforma
I per tant Valoració = 66/75*55 = 48,4 punts.
La oferta de AUDIFILM obtindria 48,4 punts.
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Requeriments no imprescindibles que requereixen desenvolupament:
Requeriment

PPT

La solució proposada haurà de permetre la dissociació de les dades contingudes en un document per tal d'elaborar
informes i còpies assegurant la confidencialitat i la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.
La solució proposada haurà de permetre realitzar cerques avançades i que aquestes quedin desades i disponibles per a
ser utilitzades posteriorment.
La solució proposada haurà de contenir els fitxers XSD per la visualització dels XML.
La solució proposada haurà de contenir un visualitzador de signatures electròniques (XML dettached).
CSUC: Eines col·laborativa (confluence)
CSUC: Eina de gestió d'incidències (JIRA)
CAOC: Carpeta ciutadana MyGov (quan es trobi disponible)
CAOC: T-CAT-nb (quan es trobi disponible)
AGE: DNI-n (quan es trobi disponible)
Eines de captura i reconeixement digital d’informació de documents oficials
Eina de Videoconferència

2.2.2
2.2.2
2.2.2
2.2.2
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3
2.3

Requeriments no imprescindibles que no contempla la oferta:
Requeriment

PPT

Ha d'integrar amb el sistema PCCD per a l'ús de certificats allotjats a la plataforma
Compliment de la UNE-ISO 16175-2:2012. Información y documentación. Principios y requisitos funcionales para
documentos en entornos de oficina electrónica. Parte 2: Directrices y requisitos funcionales para sistemas que
gestionan documentos electrónicos
UNE-ISO 16175-2:2012. Información y documentación. Principios y requisitos funcionales para documentos en
entornos de oficina electrónica. Parte 2: Directrices y requisitos funcionales para sistemas que gestionan documentos
electrónicos
UNE-ISO/TR 26122:2008 IN. Informació i documentació. Anàlisis del processos de treball per la gestió de documents.
La solució proposada haurà de permetre la importació i exportació de la definició dels processos en un format
estàndard reconegut per a facilitar la compartició de coneixement.
CSUC: PCCD
BOU
Eina de traducció automàtica (Apertium)
Eina d'anonimització de dades

2.2.2
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4. VALORACIÓ GLOBAL OBTINGUDA PELS CRITERIS
QUANTIFICABLES PER JUDICIS DE VALOR I QUANTIFICABLES
MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FORMULES
La valoració conjunta dels criteris quantificables per judicis de valor i quantificables mitjançant
l’aplicació de formules la oferta presentada per audifilm obté la següent valoració global:
criteris que depenen d’un judici de valor

15 Punts

Equip de projecte (5 punts)

5 punts

Suport i arquitectura de la proposta (5 punts)

3 punts

Qualitat general de l’oferta tècnica (5 punts)

3 punts

Total

11 punts

Quantificables per mitjà de formules

85 Punts

Criteris objectius econòmics (30 punts)

30 punts

Criteris objectius qualitatius (55 punts)

48,4 punts

Total

78,4 punts

La oferta presentada per AUDIFILM ha obtingut una valoració global de 89,4 punts.
L’apartat J1.2 del PCAP contempla que la mesa verificarà l’oferta del licitador per mitjà de la
sessió de demostració per validar els requeriments indicats pel licitador (imprescindibles i no
imprescindibles) i/o podrà requerir accés al licitador a un entorn de demostració per validar
compliment indicat. La mesa proposa, en aquesta licitació, que es porti a terme una sessió
demostració amb el licitador per la verificació dels requeriments indicats pel licitador.
Barcelona, 4 de maig de 2021

Sr. Albert Portugal

Sr. Xavier Peiró

CSUC

CSUC
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