
De: Cap del servei d’Informàtica
A: Servei Jurídico administratiu

Exp. SUB 05/14

INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DELS CRITERIS NO AVALUABLES DE 
FORMA  AUTOMÀTICA  DEL  CONTRACTE  DE  SUBMINISTRAMENT 
D'EQUIPAMENT INFORMÀTIC PER A L'IMAS EN EL 2014

Havent rebut el 9 d'octubre de 2014 de la mesa de contractació els sobres amb les 
propostes tècniques de les  empreses admeses a la licitació, el Servei d'Informàtica de 
l'IMAS  ha  elaborat  el  present  informe  tècnic  en  el  que  es  valoren  els  criteris  no 
avaluables  de  forma  automàtica  del contracte  de  subministrament  d'equipament 
informàtic a l'IMAS durant l'any 2014.

Els criteris de valoració d'aquesta contractació són:

• NO AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (criteris 2 i 4)....................30%
• AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (criteri 3)....................................15%
• ECONÒMICS (criteri 1).................................................................................55%

Total..............100%

Les empreses admeses a licitació (amb l'abreviació utilitzada) són:
1. Algoritmos, Procesos y Diseños, S.A...........................................................APD
2. Brújula Tecnologías de la Información, S.A. .......................................BRUJULA
3. Grupo Royal Telecom, S.L. ..................................................GRUPO ROYAL T.
4. Herbecon Systems, S.L. .................................................................HERBECON
5. Informática El Corte Inglés, S.A. .............................................................IECISA
6. Spark Ibérica, S.A.U. ...............................................................SPARK IBERICA
7. Visuales e Informatica Servicios y Suministros, S.L. .....................................SVI
8. Tec-Soft Consulting, S.L. ..................................................................TEC-SOFT
9. Teknoservice, S.L. ..................................................................TEKNOSERVICE
10. Telefónica Soluciones de Informática 

y Comunicaciones de España, S.A.U. ..........................................TELEFONICA

INFORM

Que s'ha detectat dins les ofertes de dos dels licitadors, TEC-SOFT i TELEFONICA, 
informació explícita  de millores puntuables de forma automàtica i  que no s'haurien 
d'haver conegut per part de la Mesa de contractació en aquesta fase de la licitació. 

Per tant, s'informa a la Mesa d'aquesta circunstància per a que decideixi si s'exclouen 
aquestes ofertes o si s'han de valorar en un següent informe tècnic.
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Que seguint la forma de valoració descrita en els plecs, s'han valorat la resta d'ofertes 
de les empreses licitants i han obtingut les següents puntuacions per a cadascún dels 
criteris:

APD BRUJULA GRUPO ROYAL T. HERBECON IECISA SPARK IBERICA SVI TEKNOSERVICE
Max Punts Punts Punts Punts Punts Punts Punts Punts

20 15 17 17 15 7 6 20 20

10 8 9 7 9 6 9 10 10

Criteris no avaluables de 
forma automàtica

Criteri 2 – Característiques 
tècniques

Criteri 4 – Organització i 
servei tècnic

Per al  criteri 2 s'han valorat, seguint el que s'indicava als plecs, les característiques 
tècniques de l'equipament ofertat, puntuant les millors característiques tècniques en 
els  components  en relació  als  requisits  mínims demanats.  Com a comentari  de la 
valoració tècnica, val a dir que tots els equips ofertats compleixen els requisits mínims, 
amb baix consum energètic i carcassa compacta. Tots venen amb el sistema operatiu 
demanat. 

Per al  criteri 4 s'han valorat, seguint el que s'indicava als plecs, l'organització de les 
instal·lacions,  servei tècnic,  inventari i  documentació dels equips . Totes les ofertes 
demostren capacitat per a realitzar aquest procés.

En l'annexos adjunts es detallen les motivacions dels punts assignats a cada licitant 
en cada apartat.

Palma, 14 d'octubre de 2014

El cap del servei d’Informàtica

Jeroni Navarrete Barceló

Vist i plau

El cap de departament de Recursos 
Humans, Informàtica i Telecomunicacions

Pere Cantarero Verger
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