INFORME DE PUNTUACIÓ
Exp. nº 2018-000371
SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL I D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DEL
SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DEL CPD DEL SISTEMA D’EMERGÈNCIES
MÈDIQUES

Criteris que depenen de judicis de valor:
El Sistema d’Emergències Mèdiques, S.A. (en endavant SEM) ha de procedir a la
contractació del Servei Manteniment integral i d’assistència tècnica del sistema de
climatització del Centre de Processament de Dades (CPD). A tal efecte, i en base a la
recepció de propostes tècniques presentades referent als criteris que depenen de
judicis de valor, de l’expedient 2018-000371, es procedeix a la valoració de l’única
oferta presentada. Les empreses participants són:
-

Cofely España, S. A. U. (en endavant Engie)

El barem de puntuació d’aquest apartat queda reflectit en el Plec de Clàusules
Administratives (PCA), en funció de la documentació requerida. El total de valoració
d’aquests criteris és de 44 punts dividits en els següents blocs:
A) CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR

44

PLA DE MANTENIMENT
Explicació detallada dels manteniments. S’atorgarà la màxima (20)
puntuació al licitador/s que ofereixi l’oferta més avantatjosa pel servei,
valorant la qualitat dels continguts de la proposta en relació als seus
aspectes clau, com són la incorporació d’exemples i descripcions de
plans de manteniment, protocols d’actuació en funció de la criticitat i la
freqüència en què s’efectuaran les revisions. La resta de licitadors
obtindran la puntuació de manera proporcional atenent-se al següent
escandall:
-

Insuficient: s’atorguen 0 punts
Acceptable s’atorguen 3 punts
Bona: s’atorguen 16 punts
Molt bona. S’atorguen 12 punts
Excel·lent: s’atorguen 15 punts

EQUIPAMENT
Equipament destinat al servei. Es valorarà la qualitat dels continguts de (24)
la proposta, així com de la concreció de l’equipament a disposició del
servei. La valoració serà classificada i alhora puntuada segons els
barem que es detalla a continuació:
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-

Insuficient: s’atorguen 0 punts
Acceptable s’atorguen 7 punts
Bona: s’atorguen 15 punts
Molt bona. S’atorguen 20 punts
Excel·lent: s’atorguen 24 punts

B) CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT O QUE NO
DEPENGUIN DE JUDICIS DE VALOR

66

Criteri: Puntuació parcial màxima a la millor oferta i la resta valorables
proporcionalment
- TEMPS DE RESPOSTA (màxim 8h en presència física, després de la (12)
notificació per part de SEM)
- OFERTA ECONÒMICA

(44)

Fórmula de proporcionalitat
Puntuació= puntuació màxima x (millor oferta/oferta avaluada)
Total

100

La valoració és la següent:

1. Pla de manteniment. Explicació detallada dels manteniments. (20
punts):
ENGIE presenta una proposta de pla de manteniment exhaustiu, incloent les
descripcions detallades dels manteniments preventiu i correctiu. Pel que fa al
manteniment correctiu presenta una proposta de calendari de revisions, en funció de la
periodicitat, indicant les revisions estimades a realitzar. En el manteniment correctiu,
es defineix el protocol d’actuació per a la resolució d’incidències, amb la incorporació
d’un servei d’atenció de trucades 24/7. Es defineix també el contingut dels informes
periòdics. No obstant, no fan esment als tipus de manteniment predictiu, conductiu i
normatiu que se’n poguessin derivar. Es valora l’oferta com a molt bona i s’atorguen
12,00 punts.

2. Equipament. Equipament destinat al servei (24 punts):
ENGIE presenta un llista exhaustiva d’eines pel personal adscrit al servei,
individualment per a cada operari, a més a més de l’instrumental que posa a disposició
del contracte, com a recolzament. No obstant no s’especifica el material d’EPI’s per a
cada operari. Es valora l’oferta com a molt bona i s’atorguen 20,00 punts.
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Quadre de puntuació:

A) Criteris no quantificables automàticament (44p)
Engie
Pla de manteniment. Explicació detallada dels manteniments (20p)
Equipament. Equipament destinat al servei (24p)

12,00
20,00

Total (A)

32,00

Característiques i Avantatges de la oferta millor valorada:
Amb totes les puntuacions parcials realitzades, i comprovat que la única empresa
presentada compleix amb les especificacions contingudes en el plec de prescripcions
tècniques, ENGIE obté una puntuació de 32,00 punts als criteris que depenen d’un
judici de valor.
L’empresa ENGIE presenta una bona oferta tècnica. Destaca en el detall de la
descripció del manteniment preventiu i correctiu, a més a més de proposar un equip de
personal adscrit al servei qualificat.

L’Hospitalet de Llobregat, 9 d’octubre de 2018
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