CU-2022-1

Valoració dels criteris d’adjudicació de valoració automàtica (sobre C) de la licitació en
el concurs per a la contractació, mitjançant concurs obert, d'una empresa especialitzada
per a la prestació del servei d’atenció personalitzada i manteniment del cercador del
servei de consultes lingüístiques Optimot de la Generalitat de Catalunya 2022 (expedient
CU-2022-1).
S’ha presentat a la licitació una empresa:
 MagmaCultura, SL
Aquesta empresa ha estat admesa, atès que la proposta s’ajusta a les especificacions del plec
de prescripcions tècniques i administratives que regeixen l’expedient.
De conformitat amb els criteris establerts, s’han valorat els criteris subjectes a un judici de valor
(sobre B), d’acord amb la puntuació que s’especifica en la graella següent:
Valoració sobre B de l’oferta:
Puntuació
MagmaCultura,
SL

Puntuació
màxima

I. VALORACIÓ TÈCNICA (47,5 PUNTS)
Solució proposada i recursos (22,5 punts)
o
o
o
o
o
o

el model de planificació de la posada en funcionament
el model dels protocols i procediments del servei
el model del pla de contingència i del pla d’adaptabilitat
els recursos destinats
el model del pla de formació
el model de la infraestructura tecnològica

Model de relació i de gestió del servei
o
o
o

el model d’estructura organitzativa
els procediments de relació, seguiment, coordinació i comunicació (des del
punt de vista intern de treball, de coordinació i de relació amb la DGPL)
la gestió de la qualitat, indicadors i nivells de servei

Plans de transició i devolució del servei

47,5
22,5

47,5
22,5

2,5
5
5
5
2,5
2,5

2,5
5
5
5
2,5
2,5

15

15

5

5

5
5

5
5

10

10

2,5

2,5

50

50

II. VALORACIÓ DE MILLORES EN LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
o
o
o

Accions de difusió de l’Optimot i estratègia de comunicació (des del punt de vista
de la difusió externa del servei)
Pla d’igualtat entre homes i dones
Protecció de la salut

TOTAL CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR (sobre B)
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De conformitat amb els criteris establerts, es valoren els criteris d’adjudicació de valoració
automàtica (sobre C), d’acord amb la puntuació que s’especifica en la graella següent:
Valoració sobre C de l’oferta
Magma Cultura, SL
I. Valoració econòmica

Fins a
25 punts

II. Millores laborals

Fins a
25 punts

1. Possibilitat de teletreball
2. Conciliació laboral, personal i familiar
3. Millores salarials
4. Formació

TOTAL CRITERIS DE VALORACIÓ
AUTOMÀTICA (sobre C)

Fins a 10
punts
Fins a 5
punts
Fins a 8
punts
Fins a 2
punts

Fins a
50 punts

25

25
10
5
8
2

50

Aquesta valoració es fonamenta en les consideracions següents:
I. VALORACIÓ ECONÒMICA (25 PUNTS)
L’empresa que presenti el major descompte obtindrà la màxima puntuació; i la resta d’empreses
es valoraran de forma proporcional, segons la fórmula següent:
Pi = 0,25 * (100 – 100 * (Bm – Bi))
On:
Bm = (PL - Om)/ PL
Bi = (PL – Oi)/ PL
Nomenclatura:
PL: pressupost de licitació
Pi: puntuació que obté l’empresa “i”
Bm: baixa que suposa l’oferta econòmicament més avantatjosa en relació amb el pressupost
de licitació (PL)
Bi: baixa de l’oferta de l’empresa “i” en relació amb el pressupost de licitació
Oi: import de l’oferta de l’empresa “i”
Om: import de l’oferta menor
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La valoració de l’oferta econòmica es realitzarà prenent com a referència el preu ofertat per
l’empresa, exclòs l’IVA.

MagmaCultura, SL
L’oferta econòmica és de 229.706,40 euros, sense IVA, i de 277.944,74 euros, IVA inclòs.
Puntuació: 25 punts

II. MILLORES LABORALS (25 PUNTS)
Es valoraran les millores laborals de diferent tipus que es proposin per al personal que cal
subrogar:
1. Possibilitat de teletreball: 10 punts
- 5 punts si s’ofereix la possibilitat d’1 dia setmanal de teletreball
- 10 punts si s’ofereix la possibilitat de 2 dies setmanals de teletreball
MagmaCultura, SL
La proposta de teletreball que fa l’empresa MagmaCultura, SL és de fins a 2 dies de
teletreball.
Puntuació: 10 punts

2. Conciliació laboral, personal i familiar: 5 punts
- 1 punt per a cada hora de flexibilitat horària setmanal
MagmaCultura, SL
La proposta de flexibilitat horària que fa l’empresa MagmaCultura, SL és de 5 hores
setmanals.
Puntuació: 5 punts

3. Millores salarials: 8 punts
En base als costos salarials indicats a l’annex de les prescripcions tècniques de dades del
personal. Aquest increment no pot incloure en cap cas, l’increment de sou que es pugui
produir per aplicació del propi conveni col·lectiu.
Es valorarà el percentatge d’increment en els sous bruts anuals de tot el personal
(subrogat o de nova incorporació), d’acord amb la taula següent:
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Increment
Puntuació
1,00%
8,00
0,75%
6,00
0,50%
4,00
0,25%
2,00
0,00%
0,00

MagmaCultura, SL
La proposta d’increment salarial que fa l’empresa MagmaCultura, SL és de l’1,00%.
Puntuació: 8 punts

4. Formació: 2 punts
Es valorarà la proposta d’increment d’hores de formació per sobre de l’establert en el
conveni col·lectiu: 0,1 punt per a cada hora de formació de més.
MagmaCultura, SL
La proposta d’increment d’hores de formació que fa l’empresa MagmaCultura, SL és de 20
hores.
Puntuació: 2 punts

Per tant, la valoració total de les ofertes és:
Valoració total de l’oferta
Magma Cultura, SL
1. Valoració sobre B

2. Valoració sobre C
Total
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Fins a
50 punts
Fins a
50 punts

50

50
100
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Per tant, amb una puntuació de 100 punts, es proposa l’adjudicació de la prestació del servei
d’atenció personalitzada i manteniment del cercador del servei de consultes lingüístiques
Optimot de la Generalitat de Catalunya a l’empresa MagmaCultura, SL per un import de
229.706,40 euros, sense IVA, i de 277.944,74 euros, IVA inclòs.
Barcelona, 1 de juliol de 2021

La cap del Servei
de Recursos Lingüístics

Passatge de la Banca, 1-3
08002 Barcelona
Telèfon 935 671 000
Fax 935 671 001

Vist i plau
La subdirectora general
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