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DOCUMENT RESUM DE LA VALORACIÓ GLOBAL DE L’OFERTA TÈCNICA I ECONÒMICA
PRESENTADA EN EL PROCEDIMENT DE DIÀLEG COMPETITIU PER A L’ADJUDICACIÓ
DEL PROJECTE T-MOBILITAT PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN NOU SISTEMA
TECNOLÒGIC, TARIFARI I DE GESTIÓ.
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1. Objecte del document
El present document té per objecte oferir un resum de la valoració global de l’oferta tècnica
(sobre A) i econòmica (sobre B) rebuda en la licitació per a l’adjudicació del Projecte T-Mobilitat
per a la implantació d’un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió.
2. Criteris de valoració de les ofertes
Aquest document ha pres com a referència el Document Descriptiu que inclou en el seu Annex 3,
els criteris de valoració de les ofertes que s’han tingut en compte per analitzar-les.
CRITERIS VALORACIÓ SOBRE A

PUNTUACIÓ MÀXIMA

A) TECNOLÒGIC

30 PUNTS

A.1) SOLUCIÓ TÈCNICA OFERTADA DEL PROJECTE TECNOLÒGIC

20 PUNTS

a.1.1) Marc Tecnològic Comú (fins a un màxim de 6 punts)
-Grau
d’Interoperabilitat,
Estandardització,
Neutralitat
tecnològica,
Independència tecnològica (de qualsevol element o actor) i Escalabilitat de la
solució oferta.
-Proposta Organitzativa en relació al Model de Gestió Tarifària Interoperable de
referència a l'Interoperabilitat horitzontal, vertical i temporal.
-Grau de compliment del Marc Tecnològic Comú requerit en relació a
l'Equipament (requisits de rang 1 i 2) a subministrar, a les Comunicacions
(dades en temps real, mecanismes "sense pèrdues", securitzats, etc...),
Operatives dinàmiques (sense ambigüitats) i Configuracions/Registres (amb
protocols oberts segurs); Solidesa/fiabilitat de les adaptacions a realitzar a la
proposta en la Solució oferta; Solució oferta respecte als Sistemes Informàtics
centrals; Arquitectura de comunicacions extrem a extrem proposta en la
Solució; Grau d'homogeneïtzació en relació als requeriments tècnics de rang 1
(comuns a tot TIU), de rang 2 (depenent del rol terminal) i de rang 3
(requeriments
específics
d'operador);
Càrrega/execució
d’Operatives
dinàmiques (gestió d'operatives sense ambigüitats); Solució Tècnica HW en
relació al Terminal d'Interacció amb l'usuari (requeriments de rang 1 al TIU);
Solució Tècnica HW en relació a la seva adaptació en Sistemes de Recàrrega;
Solució Tècnica HW en relació a la seva adaptació en Sistemes de Validació;
Solució Tècnica HW en relació a la seva adaptació en equips de Consulta
embarcada; Solució Tècnica HW i SW en relació a Terminal d'Inspecció;
Solució Tècnica en relació al Lloc d'Atenció al client.

1 punt

1 punt

4 punts

a.1.2) Marc Tecnològic Específic d’Operador (fins a un màxim de 13 punts)
-Projecte Específic SIC-ATM
-Projecte Específic TMB
-Projecte Específic FGC
-Projecte Específic RODALIES RENFE

4,5 punts
3,5 punts
1,5 punts
1,5 punts
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-Projecte Específic TRAM
-Projecte Específic BUS- Embarcat

0,3 punts
1,7 punts

a.1.3) Model Operatiu (fins a un màxim d’1 punt)
-Qualitat expositiva de Model de funcionament Operatiu en el Model de Gestió
Tarifària Interoperable de referència (ISO/IEC 24014) en relació a:
.Grau
de
compliment
dels
requeriments
preceptius
identificats.
.Identificació, desenvolupament i posada en servei de tots i cadascun dels
Casos d'ús necessaris per a la gestió del Sistema Tarifari (ATIu, Títols de
transport T-Mobilitat, Serveis de seguretat, Atenció al Client, etc...).

A.2) PLANS I PROGRAMES D’EXPLOTACIÓ
-Abast i compromisos de qualitat pels serveis de gestió tecnològica a prestar
per l’adjudicatari, para garantir la total operativitat del sistema durant tot el seu
cicle de vida: Participació en la gestió d'incidències; Manteniment de 3r nivell;
Manteniments preventius; Gestió d'elements de seguretat distribuïts;Gestió de
problemes; Administració i operació tècnica; Suport a les ampliacions tècniques
i funcionals del sistema; Gestió de l'obsolescència i continuïtat de producte;
Renovacions i reposicions.
-Organització, estructura i el seu format a nivell de detall per a la gestió del
Model tecnològic (Marc Comú I Marc Específic d'Operador) en explotació.
-Metodologia a aplicar en relació al Pla d'Explotació de l'equipament tecnològic
(identificant aspectes bàsics com el suport a l'adjudicatari, Replantejaments,
Reunions, Seguiment, Aprovacions, etc...).
-Fiabilitat en termes de sostenibilitat tècnica de l'Equipament Tecnològic, i en
concret els Plans de Manteniment a realitzar (inclosa la fiabilitat de la política
d'estocs plantejada).

B) GESTIÓ ATENCIÓ DE CLIENTS, GESTIÓ DE CANALS DE
COMERCIALITZACIÓ T-MOBILITAT I GESTIÓ DE COBRAMENT,
GESTIÓ D’INFORMACIÓ

B.1) PROJECTE I ENFOCAMENT DEL CGIT

1 punt

10 PUNTS

3 punts
3 punts

2 punts

2 punts

7 PUNTS

2.5 PUNTS

Solució tecnològica (fins a un màxim de 0,9 punts)
-Interoperativitat, capacitat d'integració amb altres sistemes, sistema obert,
connectivitat amb sistemes externs, solució del bus d'interoperativitat.
-Estandardització, seguiment de normes estàndards de mercat, quines i en què
preceptes.
-Escalabilitat, capacitat de creixement dels sistemes de manera fàcil i amb
costos raonables
-Fiabilitat del sistema, grau de seguretat del sistema davant situacions de
contingència.
-Tecnologia, tecnologia usada en el sistema de hardware i software: video wall,
sistema de control d'imatges de trànsit, eines de seguiment, base de dades,
sistema de moviola, control d'accés, arquitectura de servidors, xarxa local,
software d'ajuda a l'explotació, etc.

0,2 punts
0,1 punts
0,1 punts
0,1 punts

0,4 punts

Solució metodològica (fins a un màxim de 0,3 punts)
-Escomesa del projecte, compliment dels requeriments del projecte pel que fa
al desenvolupament d'aquest.
-ISO 9001, grau de compliment del procés d'anàlisi i validació dins del que
marca la certificació de la ISO 9001.

0,15 punts
0,15 punts

Solució organitzativa (fins a un màxim de 0,75 punts)
-Organització del projecte, grau de compliment de la solució organitzativa, sota
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les directrius que marca el plec dels centres. Definició de les relacions a establir
amb l'ATM. Encaix de l'organització del centre en l'organització global.

0,25 punts

-Perfils, adequació dels perfils presentats a les necessitats del projecte del
centre d'informació del transport, en capacitat i experiència.

0,5 punts

Planificació i operació (fins a un màxim de 0,55 punts)
-Planificació, adequada als requisits del plec pel que fa a preceptes, i pel que fa
a temps adequats dins del projecte global.
-Plans, desenvolupament dels plans de manteniment, qualitat, etc... necessaris
per a la correcta implantació i explotació del projecte.
-Pla d'explotació, plantejament bàsic de descripció del pla d'explotació en la
fase d'operació, dels mecanismes que es desenvoluparan i la gestió a realitzar
en la qualitat.

B.2) PROJECTE I ENFOCAMENT DEL CAC

0,25 punts
0,15 punts

0,15 punts

2.5 PUNTS

Solució tecnològica (fins a un màxim de 0,9 punts)
-Interoperativitat, capacitat d'integració amb altres sistemes, sistema obert,
connectivitat amb sistemes externs, solució del bus d'interoperativitat.
-Estandardització, seguiment de normes estàndards de mercat, quines i en què
preceptes.
-Escalabilitat, capacitat de creixement dels sistemes de manera fàcil i amb
costos raonables.
-Fiabilitat del sistema, grau de seguretat del sistema davant situacions de
contingència.
-Tecnologia, tecnologia usada en el sistema de hardware i software: de
telefonia, sistema de gravació, base de dades, control d'accés, software d'ajuda
a l'explotació, arquitectura de servidors, xarxa local, llocs d'operació, etc...

0,2 punts
0,1 punt
0,1 punt
0,1 punt

0,4 punts

Solució metodològica (fins a un màxim de 0,3 punts)
-Escomesa del projecte, compliment dels requeriments del projecte pel que fa
al desenvolupament d'aquest.
-ISO 9001, grau de compliment del procés d'anàlisi i validació dins del que
marca la certificació de la ISO 9001.

0,15 punts

0,15 punts

Solució organitzativa (fins a un màxim de 0,75 punts)
-Organització del projecte, grau de compliment de la solució organitzativa, sota
les directrius que marca el plec dels centres. Definició de les relacions a establir
amb l'ATM. Encaix de l'organització del centre en l'organització global.
-Perfils, adequació dels perfils presentats a les necessitats del projecte del
centre d'informació del transport, en capacitat i experiència.

0,25 punts
0,5 punts

Planificació i operació (fins a un màxim de 0,55 punts)
-Planificació, adequada als requisits del plec pel que fa a preceptes, i pel que fa
a temps adequats dins del projecte global.
-Plans, desenvolupament dels plans de manteniment, qualitat, etc... necessaris
per a la correcta implantació i explotació del projecte.
-Pla d'explotació, plantejament bàsic de descripció del pla d'explotació en la
fase d'operació, dels mecanismes que es desenvoluparan i la gestió a realitzar
en la qualitat.
-Pla de formació, dirigit als demés Centres d’Atenció al Client.

0,15 punts
0,1 punt

0,15 punts
0,15 punts

B.3) PLA DE COMERCIALITZACIÓ I ENFOCAMENT DE GESTIÓ DE
VENDES

2 PUNTS

C) PLA DE NEGOCI

5 PUNTS

C.1) PROPOSTA DE PLA DE COMUNICACIÓ

2 PUNTS
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C.2) ENFOCAMENT DE NEGOCI EN RELACIÓ A L’ESCALABILITAT

C.3) ALTRES ASPECTES RELATIUS A CONFIABILITAT DEL
NEGOCI I GESTIÓ DE RISCOS

D) ORGANITZACIÓ, GOVERNANÇA I EQUIP DE TREBALL

2 PUNTS

1 PUNT

5 PUNTS

Organització de l'equip de treball.
La qualitat general de les propostes i compromisos de formació
(pla de formació) i de reporting, i d'altres aspectes generals del Pla
de Gestió de qualitat i/o dels diferents plans per a serveis concrets.

3 punts

2 punts

E) PROGRAMA DE TREBALL I PLANS D’IMPLANTACIÓ

3 PUNTS

Pla de projecte global que incorporarà la implantació del projecte
comú i els específics dels Operadors.
Metodologia a aplicar en relació amb la gestió del projecte.

1,5 punts
1,5 punts
PUNTUACIÓ MÀXIMA

CRITERIS VALORACIÓ SOBRE B
OFERTA ECONÒMICA

50 PUNTS

A) TARIFA DE GESTIÓ

35 PUNTS

Totes les ofertes s'avaluaran, respecte al criteri de valoració "Tarifa de gestió"
(Tg) amb la puntuació obtinguda mitjançant la següent fórmula:

B) PREUS UNITARIS

10 PUNTS

Per a la valoració d'aquest criteri es tindrà en compte la mitjana ponderada total
dels preus unitaris oferts per cada Licitador (TPU).
Totes les ofertes s'avaluaran, respecte al criteri de valoració "Preus unitaris" amb
la puntuació obtinguda mitjançant la següent fórmula:

Els pesos de ponderació dels preus unitaris són els següents:

ELEMENT/EQUIP

Pes

Lector HW TIU encastat

50%

Cancel·ladora autònoma (TIU+IU)

5%
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Validadora embarcada (TIU+IU)

15%

Pupitre embarcat (TIU +IU)

15%

Equip de Consulta (Complet)
Punt Atenció Client Complet (no en CACs Rodalies)

5%
10%

C) PAGAMENT PER DISPONIBILITAT

5 PUNTS

Totes les ofertes s'avaluaran respecte al criteri de valoració "Pagament per
disponibilitat" (PPD) amb la puntuació obtinguda mitjançant la següent fórmula:

On PPD és la suma del PPDCG i del PPDCAC, no podent ser cap dels dos més
elevat que el preu màxim establert en aquest document.
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3. Nivells de valoració i abreviatures en relació a la valoració de l’oferta tècnica
Tal i com s’ha indicat en l’apartat anterior, el Document Descriptiu inclou en el seu Annex 3, els
criteris de valoració de les ofertes que s’han tingut en compte per analitzar-les, valoracions que
es detallen per a l’oferta presentada en el següent punt d’aquest informe.
Cal indicar en aquest sentit que prèviament a la valoració dels criteris o subcriteris que
conformen la puntuació total del criteri de l’oferta tècnica, s’han identificat 6 nivells de valoració
per a cada aspecte a valorar amb el següent percentatge de puntuació:
Molt alt (100%), Alt (75%), Mig (50%), Baix (25%), Molt Baix (5%), Nul (0%).
Cada nivell de valoració es defineix del mode següent:
100 % - Molt Alt

75 % - Alt

50 % - Mig

25 % - Baix
5 % - Molt baix

0 % - Nul

Les ofertes especifiquen i concreten un pla de treball, planificat, amb
organització i eines. Consideren necessitats, riscos, impactes o
perspectives diferents (altres proveïdors, clients, etc.)
El nivell de detall de les ofertes és prou exhaustiu per arribar a concloure
que tenen realment els mitjans per assolir el que exposen que faran en
l’àmbit que s’està valorant.
L’oferta enuncia i detalla particularitzant a l’entorn on estem en quins
termes faran l’àmbit que s’està valorant, però no arriben a un nivell de
detall intern de com ho faran. Descriu el tema a valorar explicant-ho
correctament i aportant coses noves a l’indicat al plec, però sense entrar
en gaire detall.
L’oferta enuncia que faran el demanat en el plec i fan una descripció molt
generalista de com ho faran.
L’oferta tracta el tema a valorar de forma superficial i sense aportar res
més del que ja s’indica en el plec. Enuncia el mateix que el plec però
amb altres paraules.
En l’oferta no s’indica per part del licitador cap aspecte a valorar.
L’oferta no parla en absolut del tema a valorar.

Cada nivell de valoració s’abreuja de la forma següent:
NIVELL DE VALORACIÓ
Molt alt
Alt
Mig
Baix
Molt Baix
Nul

ABREVIATURA
MA
A
M
B
MB
N

Finalment, i específicament pels criteris de valoració continguts en els Annexes 1.1,1.2 i 1.3, 2.1 i
2.2 i 4 s’utilitza la següent abreviatura:
ABREVIATURA
No n’hi han

DEFINICIÓ
Identificació d’aspectes que poden posar en perill el projecte (línies
vermelles).

Document resum valoració global oferta tècnica i econòmica (exp. C-24/2012)

7

T-Mobilitat

4. Resum de la valoració de l’oferta tècnica
Veure Document de Taula de valoració global adjunta.
LICITADOR
Agrupació empresarial: Caixa Bank, SA, Fujitsu
Technology Solutions, SA, Indra Sistemas, SA i
Marfina, SL (SOC MOBILITAT)

Puntuació oferta tècnica
37,40 PUNTS

5. Resum de la valoració de l’oferta econòmica
La valoració econòmica és sobre 50 punts.
La puntuació de l'oferta econòmica és la suma de la valoració assignada als criteris de
valoració automàtics:
LICITADOR

CRITERI
TARIFA DE GESTIÓ

Agrupació empresarial: Caixa
Bank, SA, Fujitsu Technology
Solutions, SA, Indra Sistemas,
SA
i
Marfina,
SL
(SOC
MOBILITAT)

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

OFERTA

PUNTUACIÓ

0,0193 €

35
PUNTS

PREUS UNITARIS

35
PUNTS

PUNTUACIÓ
MÀXIMA

OFERTA

Agrupació empresarial: Caixa
Bank, SA, Fujitsu Technology
Solutions, SA, Indra Sistemas,
SA
i
Marfina,
SL
(SOC
MOBILITAT)

Quantia

1*

2*

3*

4*

5*

6*

279,72 €

1277,80 €

848,98 €

1793,75 €

599,73 €

2966,58 €

Mitjana
ponderada
total

100 %

Pes

50 %

5%

15 %

15 %

5%

PUNTUACIÓ

10
PUNTS

10
PUNTS

10 %

PAGAMENT PER DISPONIBILITAT
Agrupació empresarial: Caixa
Bank, SA, Fujitsu Technology
Solutions, SA, Indra Sistemas,
SA
i
Marfina,
SL
(SOC
MOBILITAT)

1*: Lector HW TIU encastat (pes 50 %)
2*: Cancel·ladora autònoma (TIU+IU) (pes 5%)
3*: Validadora embarcada (TIU+IU) (pes 15%)
4*: Pupitre embarcat (TIU +IU) (pes 15%)

OFERTA

PUNTUACIÓ

PPDCAC: 2.700.000 €/any
PPDCG: 1.400.000 €/any

5
PUNTS

5
PUNTS

5*: Equip de Consulta (Complet) (pes 5%)
6*: Punt Atenció Client Complet (no en CACs Rodalies) (pes 10%)

Per altra banda, es va licitar per un pressupost bàsic de licitació de 60.000.000,00 Euros,
IVA exclòs, on l’oferta presentada assoleix el valor de 58.142.741,08 Euros, IVA exclòs, que
representa una disminució del 3,1%, xifra coherent amb la baixa de la tarifa de gestió
ofertada de 0,0193 Euros.
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6. Resum de la valoració de l’oferta econòmica
LICITADOR

Tarifa de
gestió

Agrupació empresarial: Caixa Bank,
SA, Fujitsu Technology Solutions,
SA, Indra Sistemas, SA i Marfina,
SL (SOC MOBILITAT)

35 punts

Preus
unitaris

Pagament
per
disponibilitat

Puntuació
final

10 punts

5 punts

50 punts

7. Resum de la valoració de l’oferta. Proposta d’adjudicació
LICITADOR

Agrupació empresarial: Caixa Bank,
SA, Fujitsu Technology Solutions,
SA, Indra Sistemas, SA i Marfina,
SL (SOC MOBILITAT)

Puntuació
oferta
tècnica

37,40 punts

Puntuació
oferta
econòmica

Puntuació
final

50 punts

87,40 punts

Per tant es proposa al Director General l’adjudicació del Projecte T-Mobilitat per a la implantació
d’un nou sistema tecnològic, tarifari i de gestió, a l’agrupació empresarial composada per Caixa
Bank, SA, Fujitsu Technology Solutions, SA, Indra Sistemas, SA i Marfina, SL (SOC
MOBILITAT).

Barcelona, 26 de setembre de 2014

Document resum valoració global oferta tècnica i econòmica (exp. C-24/2012)

9

PROJECTE
T-MOBILITAT

T-Mobilitat

VALORACIÓ OFERTA:
Taula de Valoració global

26 de Setembre de 2014

ASPECTES A VALORAR
OFERTA TÈCNICA
A. TECNOLÒGIC

Valoració màxima
Pes

Pes

Pes

Pes

nivell 0 nivell 1 nivell 2 nivell 3 nivell 4

6

A.2 Plans i programes d'explotació

4,50
3,50
1,50
1,50
0,30
1,70

3,807
2,450
1,042
1,185
0,230
1,360

0,50
0,50

0,375
0,406

10,074

0,781

10

A.2.1 Abast serveis de gestió tecnològica

7,054
3

A.2.1.1 Secció 5, Bloc 1 Plans en Explotació
A.2.1.2 Secció 5, Bloce 1 Altres (Incidències, manteniment…)

A.2.2 Organització

2,168
1,50
1,50

1,125
1,043

1,50
1,50

1,000
1,031

1,00
1,00

0,667
0,688

1,00
1,00

0,750
0,750

3

A.2.2.1 Secció 5, Bloc 1 Proposta organitzativa
A.2.2.2 Secció 5, Bloc 1 Estructura proposta

A.2.3 Metodologia

2,031

2

A.2.3.1 Secció 5, Bloc 1 Metodologia proposta
A.2.3.2 Secció 5, Bloc 1 Identificació aspectes bàsics

A.2.4 Sostenibilitat tècnica de l'Equipament

1,355

2

A.2.4.1 Secció 5, Bloc 1 Proposta sostenible
A.2.4.2 Secció 5, Bloc 1 Proposta manteniment

1,500

7

B.1 Projecte i enfocament del CGIT

5,11
2,5

B.1.1 Solució tecnològica

1,874
0,9

B.1.1.1 Interoperatibilitat
B.1.1.2 Estandarització
B.1.1.3 Escalabilitat
B.1.1.4 Fiabilitat del sistema
B.1.1.5 Tecnologia

B.1.2 Solució metodològica

0,716
0,20
0,10
0,10
0,10
0,40

0,135
0,081
0,069
0,081
0,350

0,15
0,15

0,106
0,122

0,25
0,50

0,216
0,313

0,25
0,15
0,15

0,167
0,131
0,103

0,3

B.1.2.1 Escomesa del projecte
B.1.2.2 ISO 9001

B.1.3 Solució organitzativa

0,228

0,75

B.1.3.1 Organització del projecte
B.1.3.2 Perfils

B.1.4 Planificació i operació

0,529

0,55

B.1.4.1 Planificació
B.1.4.2 Plans
B.1.4.3 Pla d'explotació

B.2 Projecte i enfocament del CAC

0,401

2,5

B.2.1 Solució tecnològica

1,739
0,9

B.2.1.1 Interoperatibilitat
B.2.1.2 Estandarització
B.2.1.3 Escalabilitat
B.2.1.4 Fiabilitat del sistema
B.2.1.5 Tecnologia

B.2.2 Solució metodològica

0,623
0,20
0,10
0,10
0,10
0,40

0,123
0,05
0,069
0,081
0,300

0,15
0,15

0,113
0,113

0,25
0,50

0,18
0,344

0,15
0,10
0,15
0,15

0,100
0,069
0,103
0,094

0,3

B.2.2.1 Escomesa del projecte
B.2.2.2 ISO 9001

B.2.3 Solució organitzativa

0,226

0,75

B.2.3.1 Organització del projecte
B.2.3.2 Perfils

B.2.4 Planificació i operació

0,524

0,55

B.2.4.1 Planificació
B.2.4.2 Plans
B.2.4.3 Pla d'explotació
B.2.4.4 Pla de formació

B.3 Plan de comercialització i enfocament de gestió de vendes

0,366

2

B.3.1 Pla Comercialització

1,500
2

B.3.1.1 Desplegament targetes, gestió multicanal, fidelització client…

1,500
2,00

1,5

5

C.1 Proposta de pla de Comunicació

3,75
2

C.1.1 Qualitat expositiva

1,500
2

C.1.1.1 Qualitat i visió aceptació i abast targets groups

1,500
2,00

C.2 Enfocament de negoci en relació a l'escalabilitat

1,500

2

C.2.1 Visió i enfocament comercial

1,500
2

C.1.2.1 Valor afegit proposta

1,500
2,00

C.3 Altres aspectes relatius a la confiabilitat negoci i gestió de riscos

1,500

1

C.3.1 Confiabilitat negoci

0,750
1

C.1.3.1 Eficacia i gestió de ricos

0,750
1,00

0,750

5

D.1 Organització de l'equip de treball

3,55
3

D.1.1 Organització, rols i perfils

2,125
3

D.1.1.1 Organigrama, Relació actors i adecuació perfils

2,125
3,00

D.2 La qualitat general de les propostes i compromisos

2,125

2

D.2.1 Altres aspectes a valorar

1,427
2

D.2.1.1 Formació, Política documental, Gestió Qualitat i altres serveis

1,427
2,00

1,427

3,0

2,19
1,5

E.1.1 Programa de traball

1,060
1,5

E.1.1.1 Pla d'implantació (Comú i específics)

E.2.1.1 Identificació aspectes bàsics

0,851
0,801
3,234

1

A.1.3.1 Secció 3, Bloc 1 Model Operatiu ISO/IEC 24.014
A.1.3.2 Secció 3, Bloc 1 Identificació Cas d'ús

E.2.1 En relació a la gestió del projecte

4,886
1,00
1,00
4,00
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A.1.3 Model Operatiu

E.2 Metodología a aplicar en relació amb la gestió del projecte

Pes
nivell 0

15,741

A.1.2.1 Projecte Específic SIC-ATM
A.1.2.2 Projecte Específic TMB
A.1.2.3 Projecte Específic FGC
A.1.2.4 Projecte Específic RODALIES RENFE
A.1.2.5 Projecte Específic TRAM
A.1.2.6 Projecte Específic BUS-Embarcat

E.1Pla d'implantació global i específics d'operadors

Pes
nivell 1

22,80
20

A.1.2 Marc Tecnológic Específic d'Operador.

E PROGRAMA DE TREBALL I PLANS D'IMPLANTACIÓ

Pes

30

A.1.1.1 Secció 1, Bloc 1 Principis funcionals comuns
A.1.1.2 Secció 1, Bloc 2 Principis organitzativus comuns
A.1.1.3 Secció 1, Bloce 3 i 4 Principis tecnológics comuns i abast equipament

D ORGANIZACIÓ, GOVERNANÇA I EQUIP DE TREBALL

Pes

nivell 4 nivell 3 nivell 2

37,40

A.1.1 Marc Tecnològic Comú

C PLA DE NEGOCI

Pes

50

A.1 Solució tècnica oferta del Projecte Tecnològic

B GESTIÓ CLIENTS, COMERCIALITZACIÓ, COBRAMENT, INFO…

Valoració SOC-Mobilitat
Pes

1,060
1,50

1,060

1,5

1,125
1,5

1,125
1,50

1,125

