Signat electrònicament per Mauro Soto
García . Data: 11/02/2020 17:16:12 CET

INFORME SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSICIONS EN EL PROCEDIMENT
PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE SUPORT TÈCNIC EN
L’ELABORACIÓ D’ESTUDIS PER A LA PROVISIÓ DE BANDA AMPLA A DIVERSOS
MUNICIPIS DE CATALUNYA (Ref.: Expedient núm. 1403-0001/2020)
Dins del termini per a la presentació d’ofertes (31 de gener de 2020 a les 23:59:00 h.), han
presentat la seva les empreses següents:
Nom

Data de presentació

1

INGENIS PROFESSIONAL SL

30/01/2020 18:10:22

2

EACOM SA

31/01/2020 14:53:30

Les proposicions són admissibles d’acord amb els criteris que figuren en els plecs.
Es van establir els següents criteris d’adjudicació en els plecs que regeixen el contracte:
“13.1.

Criteris d’adjudicació que es poden valorar mitjançant xifres o percentatges obtinguts
a través de la mera aplicació de fórmules, fins a un màxim de 100 punts:

13.1.1.

Qualificació i experiència del personal adscrit al contracte que aquest hagi d’executar,
fins a un màxim de 80 punts:

13.1.1.1. Estudis per a la provisió de banda ampla efectuats pel personal adscrit al contracte
que aquest hagi d’executar, fins a un màxim de 50 punts:
a)

Enginyer/a superior de telecomunicacions (coordinador/a), fins a un màxim de 12
punts:
- 3 punts per estudi.
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b)

Enginyer/a tècnic/a de telecomunicacions, fins a un màxim de 38 punts:
- D’1 a 5 estudis: 6 punts per estudi.
- De 6 a 7 estudis: 4 punts per estudi.

13.1.1.2. Experiència del personal adscrit al contracte que aquest hagi d’executar, fins a un
màxim de 30 punts:
6 punts per cada any addicional d’experiència respecte l’experiència requerida.
13.1.2.

Preu, fins a un màxim de 20 punts:
Fórmula:

[

P13.1 .2=20∗

Pl−Pof
Pl −Pmin

]

On:
-

P13.1.2 = Puntuació subcriteri 13.1.2 de la proposta que es valora.
Pl = Preu de licitació.
Pmin = Preu menor de les ofertes presentades.
Pof = Preu de l’oferta que es valora.
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Es tindran en compte dos decimals.”

L’empresa INGENIS PROFESSIONAL SL ha presentat l’oferta següent:
Estudis de la mateixa o similar naturalesa efectuats
Per l’enginyer/a superior de telecomunicacions (coordinador/a)

16

Per l’enginyer/a tècnic/a de telecomunicacions

16

Anys d’experiència addicional de l’enginyer tècnic en el disseny de xarxes de
comunicacions electròniques

6

Preu, exclòs l’IVA

14.980,00 €

L’empresa EACOM SA ha presentat l’oferta següent:
Estudis de la mateixa o similar naturalesa efectuats
Per l’enginyer/a superior de telecomunicacions (coordinador/a)

26

Per l’enginyer/a tècnic/a de telecomunicacions

26

Anys d’experiència addicional de l’enginyer tècnic en el disseny de xarxes de
comunicacions electròniques

17*

Preu, exclòs l’IVA

14.450,00 €

*De conformitat amb el que preveu la clàusula 13.1.1.2. del plec de clàusules
administratives particulars (PCAP), en data 5 de febrer de 2020 l’òrgan de
contractació va requerir l’empresa EACOM SA perquè, en un termini no superior a
tres dies hàbils, concretés, anualitzadament, l’experiència de l’enginyer tècnic
vinculada al dissenys de xarxes de comunicacions electròniques.
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L’empresa EACOM SA ha complert el requeriment dins del termini assenyalat.
D’acord a la documentació presentada s’acrediten 6 anys d’experiència addicional de
l’enginyer tècnic en relació al disseny de xarxes de comunicacions electròniques.
La puntuació obtinguda per les empreses licitadores és la següent:
INGENIS

EACOM

Per l’enginyer/a superior de telecomunicacions (coordinador/a)

12

12

Per l’enginyer/a tècnic/a de telecomunicacions

38

38

30

30

6,91

20

86,91

100

Estudis de la mateixa o similar naturalesa efectuats

Anys d’experiència addicional de l’enginyer tècnic en el disseny de
xarxes de comunicacions electròniques
Preu, exclòs l’IVA
Total
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L’ordre de classificació de les ofertes és la següent:
Nom

Punts

1

EACOM SA

100,00

2

INGENIS PROFESSIONAL SL

86,91
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Mauro Soto
Cap de l’Àrea d’Infraestructures
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