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Informe de valoració tècnic les ofertes presentades al
procediment obert per l’acord Marc d’homologació de
proveïdors d’un servei de posada a disposició,
implementació i manteniment d’una plataforma
d’Administració Electrònica (E20/24)

Una vegada revisada la documentació de les ofertes tècniques presentades corresponents a la
licitació per l’acord Marc d’homologació de proveïdors d’un servei de posada a disposició,
implementació i manteniment d’una plataforma d’Administració Electrònica, es procedeix a la
seva valoració d’acord amb els criteris que depenen de judici de valor determinats al PCAP

2. CRITERIS DE VALORACIÓ
Les ofertes presentades s’avaluaran conformement a criteris basats en un plantejament que
atengui a la millor relació cost-eficàcia circumstància que s’avaluarà d’acord als criteris
econòmics i qualitatius fixats al PCAP i que s’indiquen a continuació.
Criteris d’adjudicació del contracte

Punts

Criteris econòmics quantificables mitjançant l’aplicació de
fórmules. (30 econòmics i 55 qualitatius)

85

Criteris qualitatius quantificables per judicis de valor

15

Total

100

3. PROCEDIMENT PER A LA VALORACIÓ
La valoració de les ofertes es realitzarà d’acord amb el procediment que s’indica a la Clàusula J.2
del Quadre de característiques del PCAP, Procediment d’avaluació de les proposicions en relació
als criteris qualitatius quantificables per judicis de valor.
A la present licitació ha presentat oferta a la licitació, en temps i forma, la mercantil AUDIFILM
Consulting GrupoAL (en endavant AUDIFILM)
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La puntuació d’aquest apartat, que és de fins a 15 punts, s’obtindrà a partir de la valoració dels
criteris que depenen d’un judici de valor que es detallen a continuació i la seva posterior
ponderació.

3.1.Equip de projecte (5 punts)
Millores i dimensionament de l’equip de projecte assignat al projecte. Es valorarà que el personal
adscrit al projecte disposi d’una experiència superior o titulació a la exigida, que millorin la
composició, nombre de perfils i que aquests s’adeqüin a les necessitats del projecte.
S’entendrà la millora en la titulació i experiència aquella que serveixi per aportar majors garanties
a la consecució dels contractes basats i que repercuteixi en la gestió del canvi, Governança del
projecte, integració de la plataforma i seguiment per part del CSUC de l’evolució dels contractes
basats.
La qualificació i experiència del personal de què es tracta s’han de prendre en consideració per
a avaluar les ofertes i determinar quina d’elles té la millor relació qualitat/preu. Així, els
coneixements, experiència i eficàcia generals de l’equip de treball són característiques
intrínseques de l’oferta del servei en la mesura en què incideixen sobre la qualitat de l’oferta.

3.1.1 Valoració de l’oferta
El Plec de Prescripcions tècniques establia com a requisits per a la present licitació la participació
del perfils de Cap de Projecte, Consultor Sènior Administració Electrònica, Consultor en Gestió
Documental.
La oferta presentada per AUDIFILM contempla els perfils de Cap de Projecte, Consultor Sènior
Administració Electrònica, Consultor en Gestió Documental com a requisits mínims i
contempla la participació de 6 membres més de l’equip tècnic en àmbits de tecnologia, gestió
del canvi i arxiu.
La valoració de la titulació i experiència del personal adscrit es posa de manifest l’adequació als
requisits establerts de titulació i experiència (igualant o superant els requisits) i posant de
manifest el coneixement en metodologies àgils que es valora en punts posteriors. La resta de
perfils indicats complementen els criteris de valoració en relació a gestió del canvi, Governança
i integració de la plataforma.
Per aquest motiu el resultat de la valoració és el següent:
Equip de projecte

5 Punts

AUDIFILM

5 punts
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3.2. Suport i arquitectura de la proposta (5 punts)
Qualitat de la proposta en relació a un suport integral sobre tots els components i integracions
que conformen la plataforma. Es valorarà la no dependència de tercers pel manteniment de
components que composen els components base de la plataforma i la menor integració amb
sistemes externs a la plataforma. Es valorarà, la proposta que garantint els criteris de solvència
en relació de proposta d’arquitectura puguin realitzar un suport i gestió integral de la plataforma
reduïnt el nombre d’integracions.

3.2.1 Valoració de l’oferta
El Plec de Prescripcions tècniques establia com a requisits per a la present licitació el suport
tècnic i funcional de la plataforma, el manteniment correctiu de la plataforma, així com
l’adequació de la plataforma als canvis tècnics de les integracions, als canvis
legals/normatius/funcionals.
Així mateix el PPT contemplava:






En el cas que la modalitat d’implantació es basi en el cloud privat del proveïdor, aquest
serà el responsable de l’operació de la plataforma d’administració electrònica i tots els
elements necessaris per a la prestació del servei en modalitat SaaS.
En el cas que la modalitat d’implantació es basi en el cloud privat del CSUC, el proveïdor
donarà l’assistència tècnica necessària pel manteniment de la plataforma i arquitectura
tecnològica requerida.
Es contempla explícitament dintre de l’abast del suport i manteniment el lliurament i
implantació de les noves versions del producte durant la duració dels contractes basats
en l’acord marc.

La oferta presentada per AUDIFILM contempla el compliment explícit de requeriments del
plec. Altrament en relació als components de la plataforma contempla la provisió dels
components integrats i com a part de la plataforma de: Gestor d’expedients, Registre
Entrada/Sortida, Signatura Electrònica, Portasignatures, CSV, Gestor Documental GD-Matrix,
Carpetes ciutadà, estudiant, treballador, Escriptori de Tramitació, Generador de formularis,
Registre de funcionaris habilitats, Quadres de comandament.
A la oferta tècnica del sobre B no es disposa d’informació suficient per valorar els aspectes
relatius als components com a part de la plataforma o d’integració de Seu electrònica, Portal de
Transparència, Cita prèvia.
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En quant a les integracions plantejades amb sistemes externs com a requisits al PPT contempla
les integracions de principals tot i que no dona detall de les següents integracions: SIR, PSIS
compleció signatura, TSA, AGE: @Nota, @Firma autoscript i especialment Via Oberta (on no
es detalla la integració amb cap dels serveis de consulta disponibles). Per contra, contempla
integracions amb eTram FUE, PSCP, Tramesa Genèrica, Apoder@. Per aquest, no es pot
valorar amb la puntuació màxima l’apartat d’integracions. Es proposa que en el cas de ser
l’adjudicatari es concreti el compliment dels requisits establerts al plec.
La proposta de servei SaaS plantejada garanteix que el proveïdor gestionarà tots els elements
relatius a la plataforma, integracions com components propis i de tercers d’una forma integral.
La oferta no detalla l’ús de les integracions indicades del sector públic per part de les universitats
privades o l’ús d’alternatives per part d’aquestes universitats.
Per aquest motiu el resultat de la valoració és el següent:
Suport i arquitectura de la proposta

5 Punts

AUDIFILM

3 punts

3.3.Qualitat general de l’oferta tècnica (5 punts)
Es valorarà,
a. Precissió i detall en el compliment dels requeriments (tècnics i funcionals) indicats al plec de
prescripcions tècniques, que possin de manifest la correcta comprensió del mateix, garanteixi el
seu compliment, concretin l’abast i estableixin un calendari acurat i realista en el seu compliment.
b. Dotin de garanties en una correcta prestació del servei SaaS i del programari des de la
perspectiva de rendiment, capacitat, escalabilitat.
c. Garanteixin una evolució funcional i tècnica de la solució durant el temps de vida del projecte
dintre de l’abast del projecte. Es valora especialment la definició de la política d’evolució del
producte per garantir aquesta evolució.
d. Metodologies i procediments àgils: es valorarà que la metodologia adoptada permeti garantir
l’execució dels contractes per mitjà de entregues parcials que puguin permetre la posada en
funcionament de forma progressiva la solució i permeti la obtenció prematura de resultats
avaluables.
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e. Referències de clients del proveïdor que utilitzen el producte que conforma la proposta i que
garanteixen especialment l’evolució del producte i el manteniment de les integracions que
formen part de l’abast del projecte.
La valoració dels criteris indicats es realitzarà atenent la visió global de les diferents propostes
tècniques presentades en la documentació de l’oferta. No realitzarà una valoració singularitzada
de cadascun dels punts que componen la plataforma integral d’administració electrònica presos
d’un en un, atès que la solució ha de tenir validesa en el seu conjunt, resultaria invàlid ponderar
determinats aspectes si no es contemplen uns altres. Per aquesta raó la valoració es realitzarà
una vegada llegida en el seu conjunt l’oferta presentada i després d’assistir a la defensa pública
de la mateixa davant els tècnics habilitats per la mesa de contractació i competents en la matèria
a tractar

3.3.1 Valoració de l’oferta
El PPT establia que la implantació a cada entitat participant requerirà l’establiment de tasques
pròpies. La oferta detalla el procediment i la infraestructura que suportarà la plataforma (tant en
infraestructura CSUC com infraestructura del proveïdor SaaS).
Els elements de valoració d’aquest apartat es contemplen:
a) Precisió i detall en el compliment dels requeriments (tècnics i funcionals). A l’apartat
anterior s’han indicat elements relatius a integracions i components que no es poden
valorar per mancar informació a l’oferta. La resta d’apartats contemplen una correcta
adequació als requeriments del PPT i un nivell de detall suficient.
b) Garanties en una correcta prestació del servei SaaS i del programari des de la perspectiva
de rendiment, capacitat, escalabilitat. La infraestructura plantejada TIER IV Gold per la
prestació del servei SaaS és adequada i els requeriments d’ample de banda assolibles per
part de les entitats participants. Considerant la proposta com adequada.
c) Evolució funcional i tècnica de la solució. La oferta no detalla el pla d’evolució de la
plataforma ni la implantació de noves versions de la plataforma que tot i estar
contemplats en l’abast del projecte no es detallen.
d) Metodologies i procediments àgils. La oferta contempla l’ús de la metodologia SCRUM.
e) Referències de clients del proveïdor. La oferta detalla una relació de referències
d’implantació que permetrien garantir l’evolució del producte i integracions.
Per aquest motiu el resultat de la valoració és el següent:
Suport i arquitectura de la proposta

5 Punts

AUDIFILM

3 punts
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3.4.Consideracions generals de les ofertes presentades
La oferta presentada per l’únic licitador contempla explícitament “Audifilm Consulting presenta
aquesta proposta d’acord amb el que estableix el plec de clàusules tècniques publicat pel
licitador. Així mateix, es compromet a assumir el que s’estableix en aquest plec com a
funcionalitats o aspectes obligatoris. Cal tenir en compte que els requeriments valorables, pel
fet de ser valorables de forma objectiva, expressament no es mencionen en aquesta memòria.”.
A banda dels criteris avaluats en aquest informe es constata l’obligació de compliment dels
requeriments establerts en el plec i que constitueixen la base de la solució tecnològica a implantar
per part del proveïdor.
La valoració global d’elements de valoració pel licitador AUDIFILM ha estat de:
criteris que depenen d’un judici de valor

15 Punts

Equip de projecte (5 punts)

5 punts

Suport i arquitectura de la proposta (5 punts)

3 punts

Qualitat general de l’oferta tècnica (5 punts)

3 punts

Total

11 punts

La valoració global pels licitadors participants ha estat de:
criteris que depenen d’un judici de valor

15 Punts

AUDIFILM

11 punts

Barcelona, 21 d’abril de 2021
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Sr. Jordi Camprubí

Sr. David Gironella

Sr. Jordi Mas

UPC

UdG

UPF

Sr. Albert Dresaire

Sra. Cristina Ripoll

Sr. David Costa

UOC

URL

URL-IQS

Sr. Albert Portugal

Sr. Xavier Peiró

CSUC

CSUC
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