ACTA DE PRESENTACIÓ DE L’INFORME TÈCNIC DE LA VALORACIÓ DE
LES PROPOSTES DELS SOBRES B (DOCUMENTACIÓ CORRESPONENT A
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ NO QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT)
PRESENTADES PELS LICITADORS I D’ASSUMPCIÓ DE L’INFORME PER
LA MESA DE CONTRACTACIÓ
Informació sobre l’expedient
Contractació:

Contractació del servei d'atenció a l'usuari i de gestió
d'instal·lacions de tecnologies de la informació i la
comunicació del Parlament de Catalunya

Número d’expedient:

620-00012/11

Al Palau del Parlament, el dia 16 de novembre de 2017, a les 10 hores i 45
minuts, es constitueix la mesa de contractació, formada pels membres
següents:
President:

Ferran Domínguez i García, director de l’Oficina de
Contractació, en substitució de Xavier Muro i Bas,
secretari general del Parlament.
Montse Rovira i Sadurní, coordinadora de
Pressupostos i Comptabilitat, en substitució de Maria
Guiu i Sallent, oïdora de comptes en funcions del
Parlament.

Vocals:

Francesc Pau i Vall, lletrat del Parlament.
Gemma Menéndez i Cahué, cap del Departament
d’Informàtica i Telecomunicacions.
Enric Camps i Bonany, cap de l’Àrea de Gestió i
Control de Recursos Informàtics.

Secretària:

Yasmina Garcia i Durà, tècnica de contractació.
Desenvolupament de la sessió

Primer. La cap del Departament d’Informàtica i Telecomunicacions presenta
l’informe tècnic de valoració dels sobres B amb data del 14 de novembre de
2017, que conté la valoració i la proposta de puntuació de les ofertes relatives
a la documentació corresponent a criteris d’adjudicació no quantificables
automàticament presentades per les empreses que van ésser admeses a la
licitació. D’entrada, fa una explicació detallada del contingut dels documents
que s’han utilitzat per a valorar l’oferta amb relació als criteris d’adjudicació i
en descriu la valoració d’una manera detallada. Tot seguit, exposa la proposta
de puntuació que planteja respecte a l’empresa en la valoració del sobre B,
Aquest document és una còpia idèntica de l’original signat. Les dades dels licitadors han estat
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dades de caràcter personal.

d’acord amb els criteris de valoració que estableix el plec de clàusules
administratives.
Segon. La mesa de contractació, seguint les puntuacions proposades en
l’informe tècnic, procedeix a avaluar i puntuar l’oferta presentada per
l’empresa licitadora en el sobre B.
Acords
Primer. Proposar, en l’apartat «Proposta tècnica», en el qual es valora amb
un màxim de 20 punts «la coherència de la proposta tècnica per a la
realització del servei i l’adequació de la solució proposada als requeriments
del plec de prescripcions tècniques», la puntuació següent:
Empreses licitadores
SII CONCATEL, SL

Proposta tècnica
(de 0 a 20 punts)
14,50

Segon. Proposar, en l’apartat «Equip tècnic», en el qual es valoren amb un
màxim de 15 punts «la idoneïtat, el dimensionament en el cas del servei no
presencial i la qualificació del personal que hi destinarà», la puntuació
següent:
Empreses licitadores
SII CONCATEL, SL

Proposta de projecte
(de 0 a 15 punts)
10,75

Tercer. Proposar, en l’apartat «Planificació i descripció del pla de transició»,
en el qual es valoren amb un màxim de 9 punts «la descripció detallada i
calendaritzada dels objectius i les activitats del servei i, especialment, del pla
de transició que ha de permetre l’inici del servei sense perjudicar l’usuari.
També la disposició a subrogar-se en la posició d’ocupador d’una part o de
tot el personal presencial que actualment presta el servei i la concreció d’un
pla de devolució del servei a la finalització del contracte», la puntuació
següent:
Empreses licitadores
SII CONCATEL, SL

Proposta de serveis
(de 0 a 9 punts)
7,00

Quart. Proposar, en l’apartat «Serveis addicionals i millores proposades», en
el qual es valoren amb un màxim de 5 punts «les propostes de serveis
addicionals i les millores que els licitadors es comprometin a adoptar durant
l’execució del contracte i que no es demanin en el plec de prescripcions
tècniques», la puntuació següent:
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Empreses licitadores
SII CONCATEL, SL

Proposta de valor afegit
(de 0 a 5 punts)
2,50

Cinquè. Annexar l’informe amb data del 14 de novembre de 2017 a aquesta
acta i proposar la següent puntuació global per a l’oferta tècnica presentada
per l’empresa licitadora:
SII CONCATEL, SL

Proposta tècnica (de 0 a 20 punts)

14,50

Equip tècnic (de 0 a 15 punts)

10,75

Planificació i descripció del pla de transició (de 0 a 9 punts)

7,00

Serveis addicionals i millores proposades (de 0 a 5 punts)

2,50

Puntuació total

34,75

Sisè. Fer públic el contingut d’aquesta acta inserint-la en el perfil del
contractant en el moment de la publicació de l’adjudicació del contracte.
Una vegada finit l’acte, el president de la mesa dona per acabada la reunió a
les 10 hores i 52 minuts i signa aquesta acta juntament amb la resta de
membres de la mesa i la secretària, que en dona fe.

Ferran Domínguez i García
Director de l’Oficina de Contractació
President de la mesa de contractació

Montse Rovira i Sadurní
Coordinadora de Pressupostos
Comptabilitat
Vocal de la mesa de contractació

Francesc Pau i Vall
Lletrat del Parlament
Vocal de la mesa de contractació

Gemma Menéndez i Cahué
Cap del Departament d’Informàtica i
Telecomunicacions
Vocal de la mesa de contractació
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i

Enric Camps i Bonany
Yasmina Garcia i Durà
Cap de l’Àrea de Gestió i Control de Tècnica de Contractació
Recursos Informàtics.
Secretària de la mesa de contractació
Vocal de la mesa de contractació
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