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INFORME TÈCNIC RELATIU ALS CRITERIS OBJECTIUS DE LE S PROPOSTES 
PRESENTADES PER A L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIM ENT OBERT 
HARMONITZAT, DEL SERVEI CONSISTENT EN EL MANTENIMEN T INFORMÀTIC DE 
L’INSTITUT RAMON LLULL. 
 
 
 
1. ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 25 de març de 2015 s’envia al DOUE l’anunci de licitació del contracte de servei 
consistent en el manteniment informàtic de  l’Institut Ramon Llull i en data 15 d’abril de 
2015 es publica aquest anunci al BOE (número 11660), i en data 16 d’abril de 2015, al 
DOGC (número 6852). Aquests anuncis van ser modificats posteriorment: en data 25 
d’abril s’envia al DOUE la modificació, i en dates 23 d’abril i 24 d’abril es publica al BOE 
(número 12706) i DOGC (número 6858), respectivament. 
 
En data 1 de juny de 2015, acaba el termini per a la presentació de les proposicions a 
l’esmentada licitació. L’empresa que presenta la seva oferta és: Instrumentación y 
Componentes, SA. 
 
En data 17 de juny de 2015, té lloc la primera Mesa de Contractació, en què es procedeix 
a l’obertura del sobre corresponent a la documentació administrativa. Un cop examinada 
la mateixa, la Mesa acorda l’acceptació a la licitació de l’empresa Instrumentación y 
Componentes, SA, per presentar la totalitat de la documentació requerida. 
 
En data 22 de juny de 2015, té lloc la segona Mesa de Contractació. S’inicia l’acte públic 
d’obertura del sobre B, que inclou les proposicions relatives als criteris subjectius. Es 
procedeix a l’obertura del sobre corresponent a la proposició relativa als criteris subjectius 
de l’empresa INYCOM amb el resultat següent: presenta una memòria que conté les 
característiques de la prestació del servei i les millores en el servei ofert.  
 
En data 23 de juny de 2015, la vocal tècnica emet l’informe relatiu als criteris subjectes a 
judici de valor de les propostes presentades. 
 
En data 29 de juny de 2015, té lloc la tercera Mesa de Contractació. Abans de l’acte 
públic d’obertura del sobre C, que inclou les proposicions relatives als criteris objectius, el 
president  explica el resultat de l’informe relatiu a la valoració dels criteris subjectius a la 
Mesa de Contractació: la proposició presentada per INYCOM obté una puntuació de 
43.75 punts sobre un total de 46. La Mesa avalua i accepta la proposta presentada. 

 
Seguidament, el President procedeix a l’obertura del sobre que inclou la proposició 
relativa als criteris objectius de l’empresa INYCOM amb el resultat següent: presenta 
l’oferta econòmica i un informe de la capacitat de resposta de l’empresa i de resolució 
davant les incidències que es puguin produir en el servei ofert.  

 
El President lliura la documentació presentada per l’empresa INYCOM a la vocal tècnica 
per tal que comencin l’elaboració d’un informe tècnic sobre les propostes presentades i la 
proposta d’adjudicació.  
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2. VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITER IS DE VALORACIÓ 
AUTOMÀTICA  
 
2.1.- OFERTA ECONÒMICA. 

 
L’apartat primer de la clàusula quinzena de clàusules administratives en relació amb 
l’annex XII estableix, pel que fa a la valoració de l’oferta econòmica, una valoració 
màxima de 45 punts. 
 
La proposta d’INYCOM es valora amb 45 punts sobre la puntuació total, seguint la 
ponderació següent:  
 
 326.599.15€  

45 (punts màxims)  x --------------------------------- = 45 punts 
 326.599.15€  

 
Com a resum, la valoració de l’apartat 2.1.  és la següent: 
 

                             Valoració 
Licitador apartat 1, clàusula 15a. 
INYCOM 45 
 
 
2.2.- MILLORES EN ELS SERVEIS OFERTS 
 
L’apartat primer de la clàusula quinzena de clàusules administratives en relació amb 
l’annex XII estableix una valoració màxima de 9 punts, en relació amb la valoració de la 
capacitat de resposta i de resolució davant les incidències que es puguin produir. La 
valoració es fa segons la fórmula indicada a continuació. 

 
Sistemes crítics- temps de resposta: fins a 2,25 punts 
 

 Temps de resolució més baix ( en minuts) 
Punts màxims  x --------------------------------- 

 Oferta a valorar ( en minuts) 
 
Sistemes crítics- temps de resolució: fins a 2,25 punts 
 

 Temps de resposta més baix ( en minuts) 
Punts màxims  x --------------------------------- 

 Oferta a valorar ( en minuts) 
 
Sistemes no crítics- temps de resposta: fins a 2,25 punts 
 

 Temps de resposta més baix ( en minuts) 
Punts màxims  x --------------------------------- 

 Oferta a valorar ( en minuts) 
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Sistemes no crítics- temps de resolució: fins a 2,25 punts 
 

 Temps de resolució més baix ( en minuts) 
Punts màxims  x --------------------------------- 

 Oferta a valorar ( en minuts) 
 
La proposta d’INYCOM es valora amb 9 punts sobre la puntuació total, seguint la 
ponderació següent:  

 
Sistemes crítics- temps de resposta: fins a 2,25 punts 
 5 minuts(Temps de resolució més baix)  
2,25(punts màxims) x -------------------------------------------------------- =2,25 punts 
 5 minuts (oferta a valorar)  

 
Sistemes crítics- temps de resolució: fins a 2,25 punts 
 60 minuts(Temps de resposta més baix )  
2,25(punts màxims) x -------------------------------------------------------- =2,25 punts 
 60 minuts (Oferta a valorar)  

 
Sistemes no crítics- temps de resposta: fins a 2,25 punts 
 10 minuts (Temps de resposta més baix)  
2,25(punts màxims) x -------------------------------------------------------- =2,25 punts 
 10 minuts (Oferta a valorar)  

 
Sistemes no crítics- temps de resolució: fins a 2,25 punts 
 120 minuts (Temps de resolució més 

baix) 
 

2,25(punts màxims) x ------------------------------------------------------- =2,25 punts 
 120 minuts (Oferta a valorar)  

 
Com a resum, la valoració de l’apartat 2.2  és la següent: 
 

Valoració Valoració Valoració Valoració VALORACIÓ 

Licitador 
Crítics 

resposta 
Crítics 

resolució  
No crítics 
resposta 

No crítics 
resolució FINAL 

INYCOM 2,25 2,25 2,25 2,25 9 
 
 
2.3.- VALORACIÓ FINAL RELATIVA ALS CRITERIS DE VALO RACIÓ AUTOMÀTICA  
 
Considerant els dos punts  anteriors, la valoració de l’oferta relativa als criteris de 
valoració automàtica és la següent: 
 

Valoració Valoració VALORACIÓ 

Licitador 
Apartat 2.1(1a. 
clàusula 15a) 

Apartat 2.2.(2a, 
clàusula 15a, 

apartat 3) FINAL 
INYCOM 45 9 54 
 
El licitador ha obtingut 54 punts sobre un total de 54. 
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3.-  RESUM DE LA VALORACIÓ TOTAL 
 
El resum de la valoració total obtinguda per INYCOM és la següent: 
 
Criteris subjectes a un judici de valor: 
 

Valoració Valoració VALORACIÓ 

Licitador Apartat 2.1(2) Apartat 2.2.(3) FINAL 
INYCOM 34 9.75 43,75 
 
El licitador ha obtingut 43,75 punts sobre un total de 46  
 
Criteris de valoració automàtica: 
 

Valoració Valoració VALORACIÓ 

Licitador 
Apartat 2.1(1a. 
clàusula 15a) 

Apartat 2.2.(2a, 
clàusula 15a, apartat 

3) FINAL 
INYCOM 45 9 54 
 
El licitador ha obtingut 54 punts sobre un total de 54 
 
En total, l’empresa INYCOM obté la valoració de 97.75 punts sobre un total de 100. 
 
 
4.-  PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 
 
Per tot això, proposo a la Mesa de Contractació adjudicar el contracte de servei de 
manteniment informàtic per a l’Institut Ramon Llull a l’empresa Instrumentación y 
componentes, SA. 
 
 
Barcelona, 1 de juliol de 2015 
 
 
 
 
 
Pepa Pasamón 
Cap de Serveis Generals 
 


