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INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS SUBJECTES A UNA VALORACIÓ 
AUTOMÀTICA EN EL PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI CONSISTENT EN EL 
DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT DEL PROGRAMARI DELS SISTEMES 
D’INFORMACIÓ DE L’INSTITUT RAMON LLULL 
 
1. ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 1 de setembre de 2016 es publica al DOGC, número 7196, l’anunci de licitació 
del contracte del servei consistent en el desenvolupament i manteniment del programari 
dels sistemes d’informació de l’Institut Ramon Llull. 
 
En data 19 de setembre de 2016, acaba el termini per a la presentació de les 
proposicions a la licitació esmentada. Els licitadors que presenten la seva oferta són: 

Espintime, SL i Instrumentación y componentes, SA. 
 
En data 20 de setembre de 2016, 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 Espintime, 
SL i Instrumentación y componentes, SA.  

 
En data 27 de setembre de 2016, té lloc la segona Mesa de Contractació. L’acte s’inicia 
amb la lectura de l’acta de la primera Mesa i seguidament es procedeix a l’acte públic 
d’obertura del sobre B, que inclou les proposicions relatives als criteris subjectes a un 
judici de valor, amb el resultat següent: 
 

- Espintime, SL presenta la memòria explicativa de la proposta d’execució del servei 
per part del licitador en tres documents diferenciats que inclou un cronograma de 
treball i la proposta de millores. 

 
- Instrumentación y componentes, SA, presenta una memòria explicativa de la 

proposta d’execució del servei per part del licitador, que inclou un cronograma de 
treball i la proposta de millores.  

 
El President lliura la documentació presentada per les empreses esmentades a les vocals 
tècniques per tal que comencin l’elaboració d’un informe tècnic de valoració sobre les 
propostes presentades segons els criteris de valoració establerts a l’Annex IX del Plec de 
clàusules administratives.  
 
Com a resum, la valoració dels criteris subjectes a una valoracio automàtica és la 
següent: 
 

Memòria explicativa de la proposta 
d’execució del servei (40 punts) 
 

 
Sistemes i   
plataformes: 
adaptacions i 
manteniment 
(10 punts) 

 

Nous 
desenvolu-
paments 

   (20 punts) 
 

Servei 
d’atenció i 
suport a 
l’usuari 

   (10 punts) 
 

Crono- 
Grames 
(2 
punts) 

Millores 
(4 punts) 

TOTAL 

Espintime, SL 9/10 18/20 8/10 2/2 2/4 39/46 

Instrumentación y 
componentes, SA   

3/10 9/20 8/10 0,5/2 3/4 23,5/46 
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L’empresa licitadora Espintime, SL, ha obtingut 39 punts sobre un total de 46. 
L’empresa Instrumentación y componentes, SA, ha obtingut 23,5 punts sobre un total de 
46.  

 
En data 30 de setembre de 2016, té lloc la tercera Mesa de Contractació. L’acte s’inicia 
amb la lectura de l’acta de la segona Mesa i seguidament es procedeix a l’acte públic 
d’obertura del sobre C, que inclou les proposicions relatives als criteris objectius. 
 
El President lliura la documentació presentada per les empreses esmentades a les vocals 
tècniques per tal que elaborin l’informe tècnic de valoració segons els criteris objectius 
(subjectes a una valoració automàtica).  
 

 
2. VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS OBJECTIUS  
 
 
2.1 CRITERIS OBJECTIUS 
 
Es valoren les ofertes presentades per les empreses d’acord amb els criteris de valoració 
(Annex IX) en relació amb el contingut del servei que es preveu a l’apartat IV del Plec de 
prescripcions tècniques (Annex I). 
 
L’Annex IX del Plec de clàusules administratives estableix, pel que fa a la valoració de les 
característiques objectives de la prestació del servei una valoració màxima de 54 punts 
que es valorarà tenint en compte la reducció del preu en relació al preu màxim de licitació. 
La valoració es farà segons la fórmula indicada a continuació: 
 

 Oferta més econòmica 
Punts màxims  x --------------------------------- 

 Oferta a valorar 
 
2.2 VALORACIONS 
 
La proposta de l’empresa Espintime, SL es valora amb 49,34 punts sobre la 
puntuació total, seguint la ponderació següent:  
 
 170.873,28 €  
54 (punts màxims)  x --------------------------------- = 49,34 punts 

 187.000,00 €  
 
 
La proposta de l’empresa Instrumentación y componentes, SA, es valora amb 54 
punts sobre la puntuació total, seguint la ponderació següent:  
 
 170.873,28 €  
54 (punts màxims)  x --------------------------------- = 54 punts 

 170.873,28 €  
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2.3 RESUM VALORACIONS DELS CRITERIS OBJECTIUS 
 
Com a resum, la valoració relativa als criteris objectius és la següent: 
 

Licitador                              Valoració 

 
Espintime, SL 
 

49,34 

 
Instrumentación y componentes, SA 
 

54 

 
 
3. VALORACIÓ TOTAL  
 
La puntuació total obtinguda pels licitadors és la següent: 
 
El licitador Espintime, SL ha obtingut 88,34 punts sobre un total de 100. 
El licitador Instrumentación y componentes, SA ha obtingut 77,5 punts sobre un total de 
100.  

 
D’acord amb les valoracions dels apartats anteriors, Espintime, SL obté 88,34 punts sobre 
un total de 100. Per la qual cosa, es proposa adjudicar aquest servei consistent en el 
desenvolupament i manteniment del programari dels sistemes d’informació de l’Institut 
Ramon Llull. 
 
Barcelona, 3 d’octubre de 2016 
 
 
 
 
 
Esther Coll     Maria José Pasamón 
Vocal tècnica     Vocal tècnica 


