INFORME D’AVALUACIÓ DE LES PROPOSTES PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT OBERT PER A LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI D’ACREDITACIÓ (SC20-00612)

ANTECEDENTS
1.- Que el dia 9 de novembre de 2020 es publica al perfil de contractant d’ACCIÓ l’anunci de licitació per a la
contractació dels serveis d’assistència tècnica per a la gestió del Servei d’Acreditació de l'Agència per a la
Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ).
2.- Que presenten proposta dins el termini establert a l’anunci de licitació les següents empreses:
1) Avantium Business Consulting, SL.

3.- Que els criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor establerts al plec de clàusules particulars
que regeix el contracte són:

ACCIÓ

Criteri A: Proposta de pla de formació específica relacionada amb el projecte pels professionals
assignats al projecte (15/25).
Criteri B: Propostes de millora als requeriments establerts als plecs (proposta de tasques
d’assessorament i millora en el funcionament i la gestió del servei, tot i tenir en compte els processos
d’acreditació) (10/25).

VALORACIÓ
De l’estudi de la documentació presentada, d’acord amb els criteris de valoració anteriorment detallats,
s’atorga a les propostes presentades la puntuació següent:
Avantium Business
Consulting, SL

Criteris valoració

Proposta de pla de formació específica relacionada amb el projecte pels professionals
12
assignats al projecte (15/25)
Propostes de millora als requeriments establerts als plecs (proposta de tasques
d’assessorament i millora en el funcionament i la gestió del servei, tot i tenir en compte els 9
processos d’acreditació) (10/25).
Suma Valoració Tècnica (25/100)
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Les puntuacions atorgades han estat en base al que es desprèn de la lectura de la proposta rebuda.

Seguidament es comenten els detalls de la proposta:

Avantium Business Consulting SL

General
-

S’han cenyit a la llargada recomanada de menys de 5 pàgines.
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-

Es valora la inexistència d’errades ortogràfiques i de redacció, en general, i la intel·ligibilitat del text.

-

La proposta dona una resposta coherent als dos criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de
valor establerts al plec de clàusules particulars que regeix el contracte.

Criteri A
-

Fan una proposta de formació específica relacionada amb el projecte per als professionals assignats
al mateix i està calendaritzada i indicades les hores de dedicació. En aquest cas, ho concreten amb
quatre propostes molt completes i que detallen:
o

Gestió per processos;

o

Design Thinking (com transformar la creativitat en innovació);

o

Millora contínua;

o

I Indicadors i quadres de comandament d’indicadors.

ACCIÓ

Detallen cada una d’aquestes propostes amb els continguts que s’oferiran en l’oferta general
presentada.
-

A més a més, comenten que aquests cursos de formació estan convidats a participar, sense cost
addicional, altres membres de l'Àrea de Estratègia i Intel·ligència Competitiva.

-

Potser es podria haver tingut en compte alguna formació específica sobre la Llei de procediment
administratiu o de les eines que es fan servir per a la tramitació dels expedients de les acreditacions.

Per tant, l’oferta formativa sembla adient.

Criteri B
-

Fan quatre propostes de millora relacionades amb el funcionament i la gestió del servei que inclou
una breu descripció específica i concreta de millora, totes elles escaients a les necessitats del servei.
Aquestes són:
o

Reorganització de l’equip.

o

Unificació de tots els llistats.

o

Millorar la comunicació.

o

Agilitzar el procés.

Totes elles suposen una aportació de millora en la licitació.

En general, valorem la proposta com a molt adaptada a les necessitats actuals del Servei d’Acreditació
d’ACCIÓ.

Barcelona, 2 de desembre de 2020

Mireia Carbonell
Cap de Sistemes de Gestió i Acreditació
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Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva

ACCIÓ

Secretaria Executiva
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