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Número de Referència: DX6EUUJHUHVC

SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ
D’INCIDÈNCIES I MANTENIMENT D’ORDINADORS PERSONALS I ALTRES
EQUIPS PERIFÈRICS
En data 11 d’abril de 2019, a les 11:30 hores, es reuneixen els membres de la
Mesa de contractació del servei de gestió d’incidències i manteniment
d’ordinadors personals i altres equips perifèrics.
Integren la Mesa:
. President: Josep Mª Sala Rovira, Regidor delegat d’Hisenda i
Organització
. Secretària: Lourdes Castells Castany, Cap d’Unitat de Contractació
. Vocals:

Mariona Ribera Esparbé, Interventora
José Luis González Leal, Secretari general
Montserrat Morera Solé, Cap de Servei de Tecnologies i
Sistemes d’Informació

D’acord amb la convocatòria de la Mesa, els assumptes a tractar es detallen a
continuació:
1. Ratificació de la qualificació de la documentació inclosa en el sobre
número 1 (documentació administrativa). A la vista de la diligència
signada pel secretari i president, la Mesa acorda ratificar la qualificació
del sobre número 1 i admetre la proposició següent:
NIF

NOM

B-61.551.586

BINSOFT INFORMÁTICA, SL

2. Exposició de l’informe valoració de la documentació presentada en
relació al sobre número 2. Per tal de conèixer la puntuació del sobre
número 2 de l’oferta presentada, relatiu als criteris avaluables segons un
judici de valor, la cap de Servei de Tecnologies i Sistemes d’Informació
exposa el contingut de l’informe de data 3 d’abril de 2019, que es
reprodueix a continuació pel que fa als aspectes significatius de l’oferta:
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“Referent a la valoració dels criteris ponderables en funció d’un judici de valor, la
puntuació màxima és 30 i els apartats objecte de valoració son els següents:
1.Perfil professional del tècnic a adscriure al servei.
En aquest apartat es valora la formació i experiència professional del tècnic associat al servei. En
l’oferta s’inclouen els requeriments i la puntuació de les millores incloses és la següent :

Criteri
i
puntuació
màxima del plec

Descripció
l’oferta

inclosa

en

Valoració

Punts

Experiència
laboral
en
l’àmbit
microinformàtic.
Després
de
2
anys
d’experiència requerida, es
valorarà en 2 punts cada any
addicional. Fins a 10 punts
Titulació acadèmica. Es
valorarà en 2,5 punts les
titulacions
acadèmiques
relacionades
amb
informàtica . Fins a 5 punts

“...mes de 16 anys en tasques
idèntiques a les requerides ..”

Es concreten les tasques que es
duran a terme i es manifesta que
el tècnic assignat te mes de 16
anys d’experiència.

10

“..Enginyer tècnic en
Telecomunicacions
Especialitzat en sistemes
electrònics ..”

En considera que una titulació
de grau mig universitària és una
millora destacable respecte als
requeriments.

2,5

Cursos realitzats posteriors
al 2010 en l’àmbit de de
microinformàtica (com a
mínim de 3h) 2 punts
cadascun. Fins a 10 punts

S’exposen 5 cursos amb
les
característiques
requerides

Els 5 cursos que s’esmenten
son de mes de tres hores i fan
referència a les tecnologies
requerides per a dur a terme el
servei

10

2. Ampliació del tipus de tasques a dur a terme, respecte a les requerides.
En aquest apartat es valoren les tasques addicionals a les requerides. En l’oferta s’inclouen els
requeriments i la puntuació de les millores incloses és la següent :

Criteri
i
puntuació
màxima del plec

Descripció inclosa en l’oferta

Valoració

“..El tècnic associat te amplis
coneixements en la instal·lació de
dispositius
de
switching
i
enrutament. Te capacitat de
localitzar avaries, configuració de
xarxes tant a nivell físic com lògic i
amplis coneixements de protocols
TCP/IP..”

Les tasques relacionades amb
configuracions de xarxes son
freqüents i representen una
millora significativa respecte a
les requerides.

1,5

Manteniment i incidències
en comunicacions. Fins a 2
punts

“..Instal·lació de punts d’accés,
dispositius de connectivitat WiFi i
comunicacions VPN..”

1,25

Altres tipus de tasques. Fins
a 1 punt

“..Formació
i
experiència
demostrada en Directory Actiu,

Les tasques relacionades amb
comunicacions
wifi
son
freqüents ja que en la majoria
d’equipaments municipals hi ha
aquest tipus de comunicació.
Constitueix una millora respecte
als requeriments.
Aquestes tasques formen part
dels àmbit de sistemes però

Instal·lació
i
resolució
d’incidències en xarxes
internes Fins a 2 punts
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plataforma
Windows.
Creació
d’usuaris,
administració
de
polítiques, gestió DNS, DHCP..”

estan relacionades amb les
tasques
requerides
i
constitueixen una millora.

“
D’acord amb els criteris descrits i la valoració de la
puntuació del sobre núm. 2 de l’oferta és la següent:
Licitador
BINSOFT INFORMÁTICA, SL

proposta, la

Punts
26

3. Aprovació de la valoració que s’atribueix a l’oferta en relació amb el
sobre número 2.
La Mesa acorda aprovar la puntuació que s’atribueix a l’oferta en relació
amb el criteris ponderables en funció d’un judici de valor, d’acord amb
l’informe de la cap de Servei de Tecnologies i Sistemes d’Informació, de
3 d’abril de 2019, que s’ha reproduït en el punt anterior.
4. Exposició de la puntuació obtinguda per cada licitador en relació
amb el sobre número 2. Tenint en compte que no concorre públic a la
sessió de la Mesa de contractació, es donarà publicitat a la puntuació
obtinguda per aquesta proposició en relació amb els criteris avaluables
segons un judici de valor, amb la publicació de la present acta al Perfil
del contractant.
5. Obertura del sobre número 3 de la proposició presentada
mitjançant la plataforma Vortal. A continuació, mitjançant la plataforma
Vortal, es porta a terme l’obertura del sobre número 3 de l’única
proposició rebuda.
El contingut de la proposició econòmica i tècnica formulada per l’entitat
mercantil licitadora és el següent.

Licitador

BINSOFT
INFORMÁTICA, SL

Oferta
econòmica

22.800 €

Serveis
Complementaris
dies laborables
(hores)

50 hores

Serveis
complementaris
dissabtes i festius
(hores)

0

hores

Ampliació
nombre
d’hores
anuals

102,50 hores
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6. Aprovació, si escau, de la valoració de l’oferta en relació amb el
sobre número 3, de la puntuació final i de la proposta d’adjudicació
del contracte, condicionada a la inexistència de possibles valors
anormals o desproporcionats o altres elements que requereixin
d’un estudi del contingut o d’aclariments de l’empresa licitadora.
Tenint en compte que en el moment de l’obertura del sobre 3 no es
detecten possibles valors anormals o desproporcionats o altres
qüestions que requereixin d’un estudi del contingut o d’aclariments de les
empreses licitadores, la mesa aprova la puntuació obtinguda que es
detalla a continuació:

Licitador

Oferta
econòmica

BINSOFT
INFORMÁTICA, SL

30 punts

Serveis
Complementaris
dies laborables
(hores)

Serveis
complementaris
dissabtes i festius
(hores)

Ampliació
nombre
d’hores
anuals

0 punts

20 punts

10 punts

Així doncs, la puntuació final de l’oferta rebuda és la següent:
Licitador
BINSOFT INFORMÁTICA, SL

SOBRE 2

SOBRE 3

TOTAL

26

60

86

Un cop aprovada la puntuació final obtinguda pel licitador que ha participat en
el procediment que es detalla en el quadre anterior, la Mesa de contractació
proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del servei de
gestió d’incidències i manteniment d’ordinadors personals i altres equips
perifèrics, a favor de la proposició presentada per l’entitat mercantil BINSOFT
INFORMÁTICA, SL, amb CIF B-61.551.586, per un import de 22.800 euros
anuals, IVA no inclòs.
La Mesa acorda que tots els acords adoptats en aquest punt sisè quedaran
condicionats a la comprovació posterior de la coincidència dels imports i
terminis que s’han indicat. En cas que hi hagués alguna divergència que
modifiqués de manera substancial la valoració del sobre 3 o la proposta
d’adjudicació, la Mesa es tornaria a convocar a efectes de la seva valoració.
El president dóna per finalitzat l’acte, a les 11 hores i 45 minuts de la data
indicada a l’encapçalament, i perquè consti s’estén aquesta acta, el contingut de
la qual, com a secretària, certifico.
La secretària de la Mesa

Vist i plau
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El president de la Mesa
Josep Mª Sala Rovira
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Lourdes Castells Castany

Signat electrònicament
per :CPISR-1 C
LOURDES CASTELLS
CASTANY
Data :2019.04.12
08:48:34 CEST
Raó:Signatura
Lloc : Manresa

Signat electrònicament
per: JOSEP MARIA
SALA ROVIRA
Data: 12/04/2019
11:49:34
Raó: Signatura
Lloc: Manresa
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