jjj

INFORME DE VALORACIÓ D’OFERTES, PEL QUE FA ALS CRITERIS OBJECTIUS, RELATIUS A LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE SUPORT TÈCNIC I MILLORA CONTINUA RELATIUS A LES
ESTACIONS DE TREBALL, LES XARXES I ELS USUARIS DE L’IMMB, AMB Nº D’EXPEDIENT 154/21
Segons es desprèn de la documentació rebuda a través del programari SICE per a la presentació d’ofertes
en processos de contractació pública, i en relació al procediment obert de referència, les empreses que
s’han presentat a la present licitació, havent demostrat les seves condicions de capacitat i solvència
mitjançant la documentació corresponent són les següents:


HOMINUM ENGINNEERING SL (en endavant HOMINUM)



LAN BCN SERVEIS INFORMÀTICS (en endavant LAN)

D’acord amb el Plec de Clàusules Administratives
Criteris objectius: Fins a 50 punts

A.1 Oferta Econòmica, fins a 35 punts
D’acord amb el següent criteri: l’oferta econòmica que coincideix amb la millor baixa econòmica tindrà el
màxim de punts, i la puntuació de les restants es farà segons la fórmula següent:

A.2. Per la tinença de certificats de diferents projectes d’haver treballat amb el SAU de l’IMI : Fins a 15
punts
S’atorguen els següents punts per estar en possessió dels següents certificats (màxim 3 certificats) fins a 5
punts per certificat
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Valoració de propostes
HOMINUM
Criteri 1
A.1 Oferta Econòmica, fins a 35 punts
El preu màxim de licitació és de 110.000 € IVA exclòs. L’oferta d’aquest licitador és de: 94.850 € (IVA
exclòs). No incorre en baixa temerària. De l’aplicació de la fórmula de referència obté: 25,74 punts
Detall: ((110.000-94.850)/(110.000-89.400)) x 35 punts = 25,74 punts
Obté: 25,74 punts
Criteri 2
A.2. Per la tinença de certificats de diferents projectes d’haver treballat amb el SAU de l’IMI : Fins a 15
punts
S’atorga els següents punts per estar en possessió de 3 certificats que s’aporten
Obté: 15 punts

Resum puntuació criteris objectius:
Empresa
HOMINUM

Criteri 1

Criteri 2

25,74

15,00

Total punts

40,74

LAN

Criteri 1
A.1 Oferta Econòmica, fins a 35 punts
El preu màxim de licitació és de 110.000 € IVA exclòs. L’oferta d’aquest licitador és de: 89.400 € (IVA
exclòs). És la oferta més baixa. No incorre en baixa temerària De l’aplicació de la fórmula de referència
obté: 35 punts
Detall: ((110.000-89.400)/(110.000-89.400)) x 35 punts = 35 punts
Obté: 35 punts
Criteri 2
A.2. Per la tinença de certificats de diferents projectes d’haver treballat amb el SAU de l’IMI : Fins a 15
punts
S’atorga els següents punts per estar en possessió de 0 certificats que s’aporten
Obté: 0 punts

Empresa
LAN

Criteri 1

Criteri 2

35

00,00

Total punts

35,00
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Resum puntuació criteris objectius:
D’acord amb les puntuacions parcials anteriors, el resultat, amb referència a la valoració dels criteris
subjectius és la següent:

Empresa
HOMINUM
LAN

Criteri 1

Criteri 2

25,74
35,00

15,00
00,00

Total punts

40,74
35,00

15 de desembre de 2021

Pilar Roca i Viola
Direcció d’Organització, Màrqueting i Sistemes
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