INFORME D’ADJUDICACIÓ
DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN L’ÚS DE LES TECNOLOGIES DE LA
INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ ALS ESPAIS MULTIMÈDIA

Les empreses admeses en el procediment obert per al contracte del servei d’assessorament en
l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació als Espais Multimèdia, per un import de
153.349,35 €, (IVA inclòs) per a les Biblioteques del Consorci de Biblioteques de Barcelona són les
següents:
-

Lúdic 3, SCCL
FUNDACIÓ PERE TARRÉS

Les ofertes presentades han declarat que compleixen les condicions establertes en el plec de
clàusules tècniques. Tot seguit passem a analitzar la documentació presentada en el sobre 2,
proposició econòmica i documentació acreditativa de les referències tècniques per a la
ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica
Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que serviran de
base per l’adjudicació del contracte són els següents:
a) Per l’oferta econòmica. Fins a 3 punts.
La puntuació d’aquest criteri no supera el 35% de la puntuació total.
La puntuació corresponent a cada oferta econòmica s’obtindrà d’aplicar la següent fórmula,
establerta per la Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de
juny de 2017, publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny:

Entenent per “oferta”, el preu unitari ofert per l’empresa licitadora, que en cap cas podrà
superar l’import màxim del preu unitari indicat en aquest document (17,50 €/h, IVA exclòs), i
per “oferta més econòmica” el preu unitari més baix que s’hagi presentat.
-

Lúdic 3, SCCL ofereix un preu unitari de 16,20 €/h, IVA exclòs, per tant li corresponen 1,7
punts.

-

Fundació Pere Tarrés ofereix un preu unitari de 15,23 €/h, IVA exclòs, per tant li corresponen 3
punts.
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b) Per les propostes de millora del servei.
Per oferir al Consorci de Biblioteques la possibilitat d’un accés centralitzat a una eina de control
a través d’una aplicació web. Fins a 2 punts


Que en aquesta eina de control es puguin entrar incidències i consultes realitzades pels
usuaris. 1 punt

-

Lúdic 3, SCCL ofereix una eina de control on es poden entrar incidències i consultes
realitzades pels usuaris, per tant li corresponen 1 punt.

-

Fundació Pere Tarrés no ofereix una eina de control on es poden entrar incidències i
consultes realitzades pels usuaris, per tant li corresponen 0 punts.



Que es puguin extreure informes actualitzats en qualsevol moment. Aquests informes han
d’incloure el total i desglossat per biblioteca de: número de consultes realitzades, tipologia
de consultes, número d’incidències relacionades amb el servei, altres feines realitzades com per exemple la supervisió de proves de l’Actic, la confirmació de l’assistència dels
inscrits a les formacions, o el manteniment de l’inventari informàtic - i la durada de totes
aquestes tasques, així com el gènere i les franges d’edat dels usuaris atesos, a efectes
estadístics (sense incloure dades personals, és a dir, sense que es pugui identificar els usuaris
atesos). 1 punt

-

Lúdic 3, SCCL ofereix una eina de control on es poden entrar incidències i consultes
realitzades pels usuaris, per tant li corresponen 1 punt.

-

Fundació Pere Tarrés no ofereix una eina de control on es poden entrar incidències i
consultes realitzades pels usuaris, per tant li corresponen 0 punt.

c) Per oferir al Consorci de Biblioteques un compte Twitter per fer difusió del servei i ajudar a
resoldre dubtes vinculats a l'ús de les TIC dels Espais Multimèdia. 1 punt
-

Lúdic 3, SCCL ofereix un compte Twitter per fer difusió del servei i ajudar a resoldre dubtes
vinculats a l'ús de les TIC dels Espais Multimèdia, per tant li corresponen 1 punt.

-

Fundació Pere Tarrés un compte Twitter per fer difusió del servei i ajudar a resoldre dubtes
vinculats a l'ús de les TIC dels Espais Multimèdia, per tant li corresponen 1 punt.
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d) Per oferir al Consorci de Biblioteques un número de telèfon on poder resoldre dubtes
vinculats a l'ús de les TIC dels Espais Multimèdia i a com connectar-se a les activitats en línia que
Biblioteques de Barcelona ofereix a través dels canals de Zoom, Instagram, YouTube o altres,
amb l’horari de dilluns a divendres de 17 a 20h. 2 punts
-

Lúdic 3, SCCL ofereix un número de telèfon on poder resoldre dubtes vinculats a l'ús de les
TIC dels Espais Multimèdia i a com connectar-se a les activitats en línia que Biblioteques de
Barcelona ofereix a través dels canals de Zoom, Instagram, YouTube o altres, amb l’horari de
dilluns a divendres de 17 a 20h, per tant li corresponen 2 punts.

-

Fundació Pere Tarrés un número de telèfon on poder resoldre dubtes vinculats a l'ús de les
TIC dels Espais Multimèdia i a com connectar-se a les activitats en línia que Biblioteques de
Barcelona ofereix a través dels canals de Zoom, Instagram, YouTube o altres, amb l’horari de
dilluns a divendres de 17 a 20h, per tant li corresponen 2 punts.

e) Per formar els tècnics en els programes i dispositius que es faran servir al Biblioexperimenta,
que serà un servei on els tècnics faran de dinamitzadors de les sessions orientades a famílies i
infants on experimentaran amb diferents dispositius a unes determinades biblioteques. La funció
del tècnic serà la de gestionar el material que es deixa, així com explicar i orientar sobre el seu
funcionament als usuaris que assisteixin a la sessió.
La formació versarà sobre el llenguatge de programació Logo (tipus Scratch o similar), amb una
placa de electrònica basada en Arduino (tipus Makey Makey o similar) en mòduls electrònics
(tipus Littlebits o similar) i en el llenguatge de programació Makecode (tipus Micro:Bit o similar).
Aquestes formacions s’han de fer abans que comenci el servei Biblioexperimenta als tècnics
que estiguin a les biblioteques que s’informarà des de la Direcció d’Acció Cultural i Educativa.
També s’haurà de formar als tècnics que substitueixin els que marxin i que ja hagin estat
formats. 2 punts
-

Lúdic 3, SCCL ofereix formar els tècnics en els programes i dispositius que es faran servir al
Biblioexperimenta, que serà un servei on els tècnics faran de dinamitzadors de les sessions
orientades a famílies i infants on experimentaran amb diferents dispositius a unes
determinades biblioteques, per tant li corresponen 2 punts.

-

Fundació Pere Tarrés formar els tècnics en els programes i dispositius que es faran servir al
Biblioexperimenta, que serà un servei on els tècnics faran de dinamitzadors de les sessions
orientades a famílies i infants on experimentaran amb diferents dispositius a unes
determinades biblioteques, per tant li corresponen 2 punts.

Puntuació total dels criteris: 10 punts
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TAULA-RESUM DE LA PUNTUACIÓ
EMPRESA
Lúdic 3, SCCL
Fundació Pere Tarrés

CRITERI A
1,7
3

CRITERI B
2
0

CRITERI C
1
1

CRITERI D
2
2

CRITERI E
2
2

TOTAL
8,7
8

Per tot l’exposat i es proposa l’adjudicació del contracte del servei d’assessorament en l’ús de
les tecnologies de la informació i comunicació als Espais Multimèdia de les Biblioteques del
Consorci de Biblioteques de Barcelona, per un import de 153.349,35 €, (IVA inclòs) dels quals
dels quals 126.735,00 € són pressupost net i 26.614,35 € són en concepte d’IVA al 21%, a Lúdic
3, SCCL.
Per tot l’exposat sotasigna
Director d'Acció Cultural i Educativa
Juanjo Arranz

Barcelona, 28 de setembre de 2021
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