Empresa Municipal
per a la Formació
Ocupacional i l’Ocupació, SL
C. Riera, 7, 1a planta
08100 Mollet del Vallès
Telèfon 93 570 51 60
Fax 93 570 35 07

EXPEDIENT 02/2016

Mollet del Vallès, 25 de novembre de 2016

INFORME DE VALORACIÓ DE LA MEMORIA TÈCNICA DE LA PROPOSICIÓ (SOBRE NUM.2) DELS
SERVEIS DE MANTENIMENT DELS SISTEMES INFORMÀTICS I DE TELEFONIA
DE L’EMPRESA MUNICIPAL PER A LA FORMACIÓ OCUPACIONAL I L’OCUPACIÓ, SL
AL CENTRE DE L’AVDA.CALDERÒ, 39

De conformitat amb la clàusula 13.A).2 del Plec de clàusules administratives i tècniques per a
la contractació dels “Serveis de manteniment dels sistemes informàtics i de telefonia de
l’Empresa Municipal per a la Formació Ocupacional i l’Ocupació, SL al centre de l’Avda.
Calderò, 39” convocada mitjançant anunci al perfil del contractant de l’empresa municipal a
la Plataforma de contractació Pública el 8 de novembre de 2016 a les 16:30 hores
(https://contractaciopublica.gencat.cat).
D’acord amb l’encàrrec rebut per la Mesa de contractació reunida el 24 de novembre de 2016
per tal d’obrir els sobres 1 i 2 de les pliques presentades en l’esmentada licitació per tal que
s’emeti un informe de valoració tècnica de les proposicions tècniques de les pliques
presentades.
De conformitat amb la clàusula 11 de l’esmentat plec en relació a la presentació d’un sobre 2
“ PROPOSICIÓ TÈCNICA” que haurà de contenir una memòria tècnica amb la proposta de
serveis que inclogui:
a.La descripció de les infraestructures informàtiques, espais necessaris, llicències de
desenvolupament i qualsevol altre component o mitjà tècnic necessari per a la
realització dels treballs que disposa l’adjudicatari
b.La descripció de la metodologia i l’organització que seguirà el licitador per a la
realització dels treballs.
c.La proposta d’evolució dels sistemes actuals, que inclogui una proposta de
planificació estratègica en sistemes de veu i dades.
d.Justificar el coneixements dels requisits tècnics i tecnològics especificats al punt 3.3
d’aquestes Clàusules.
e.L’equip de treball: a on s’explicitarà la formació i experiència de les persones que
integraran l’equip que s’assignaria
f.Els currículums vitae del personal assignat al servei.
g.Relació dels principals serveis o treballs en els darrers tres anys, amb indicació de
dates i empresa o entitat que ha rebut el servei, i volum econòmic facturat.
h.Compromís de reunions de seguiment periòdic.
i.Metodologia emprada per realitzar la transferència del coneixement del proveïdor
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sortint a I ‘entrant, o dins del mateix equip de I ‘adjudicatari (traspàs del coneixement
intern), segons el punt 19 d’aquestes Clàusules.
D’acord amb l’acta de la reunió de la Mesa de contractació de l’esmentada licitació de 24 de
novembre de 2016 en la que s’han acceptat les pliques presentades per les següents empreses
que contenen la memòria tècnica:
- LAN A2, SL.
D’acord amb la clàusula 14 de l’esmentat plec de clàusules la proposta tècnica té una valoració
màxima de 40 punts sobre 100 valorant-se de la següent forma:
- Memòria del servei proposat:
fins a 20 punts
- Equip de treball :
fins a 10 punts
- Proposta d’evolució i millora
dels sistemes actuals:
fins a 10 punts
Per tal de facilitar l’anàlisi i valoració dels aspectes que conformen la proposta tècnica s'ha
tingut en compte els següents subcriteris:
Màxim
a
Descripció dels mitjans de que disposa l'empresa
4
b
Descripció de la metodologia i l'organització
4
c
Proposta d'evolució dels sistemes actuals
10
d
Justificació dels coneixements tècnics
3
e
Equip de treball
5
f
Currículums del personal assignat
5
g
Altres serveis dels darrers 3 anys
3
h
Reunions de seguiment
3
i
Metodologia de transferència de coneixement
3
TOTAL..........................
40
La valoració de les propostes presentades és:
1.- LICITADOR: LAN A2, SL
a
b
c
d
e
f
g

Descripció dels mitjans de que disposa l'empresa
Descripció de la metodologia i l'organització
Proposta d'evolució dels sistemes actuals
Justificació dels coneixements tècnics
Equip de treball
Currículums del personal assignat
Altres serveis dels darrers 3 anys

PUNTUACIÓ
3
3
6
2
5
4
3
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h
i

Reunions de seguiment
Metodologia de transferència de coneixement
TOTAL..........................

3
2
31

De forma agregada i de conformitat amb l’agrupació establerta al plec de clàusules:
- Memòria del servei proposat (a+b+d+g+h+i) sub-total
16 punts
- Equip de treball (e+f) sub-total
9 punts
- Proposta d’evolució i millora
dels sistemes actuals (c) sub-total
6 punts
TOTAL..........................
31 punts

El conseqüència la puntuació total obtinguda pel licitador LAN A2, SL ha estat de 31 punts.
c=ES, o=Empresa Mpal. Formació Ocupacional i Ocupació S.L.,
ou=Servei Econòmic i Financer, ou=Serveis Públics de Certificació
CPISR-1, ou=Vegeu https://www.catcert.cat/verCPISR-1 (c)03,
sn=Rodríguez Salgado, givenName=Manel, serialNumber=34731983M,
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Manel Rodríguez Salgado

Responsable del Servei Econòmic i Financer d’EMFO
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