INFORME VALORACIÓ CRITERIS OBJECTIUS I SUBJECTIUS
EXPEDIENT CSSVP PN 1/15
Contractació de la Direcció en l’àmbit de sistemes i tecnologies de la informació al CSSV

INTRODUCCIÓ
Les tres empreses convidades
‐

INNOVA & SMART CONSULTING, S.L.

‐

RICOH ESPAÑA, SLU

‐

VANTURE ESS, SL

han presentat la documentació personal (Sobre A) i la documentació tècnica i econòmica (Sobre B)
La documentació personal s’ha presentat correctament per les tres empreses
A continuació es valora la documentació tècnica i econòmica presentada

CRITERIS OBJECTIUS
A continuació es detallen les ofertes econòmiques presentades per les tres empreses convidades . Aplicant la formula definida en el quadre de
característiques, la puntuació obtinguda respecte els criteris objectius és la següent:

INNOVA & SMART
CONSULTING, S.L

RICOH ESPAÑA, SLU

VANTURE ESS, SL

Oferta Econòmica,
sense IVA

48.500,00€

42.720,00€

45.384,00€

Puntuació obtinguda

52,86 punts

60 punts

56,52 punts

CRITERIS SUBJECTIUS
Punts màxims

INNOVA & SMART
CONSULTING, S.L

RICOH ESPAÑA, SLU

VANTURE ESS, SL

Formació acadèmica i de post grau
de l’interlocutor adequada a les
funcions requerides en el PPT

8 punts

6 punts

7 punts

8 punts

Experiència Mínima de 2 anys en
càrrec similar, de l’interlocutor

4 punts

Experiència en el Sector Salut, de
l’interlocutor

3 punts

Total Memòria Curricular

15 punts

Memòria Curricular

L’interlocutor no te formació
post grau

L’interlocutor no te formació post grau
però incorpora la figura d’un gerent de
projecte que si que te aquesta formació

2 punts

4 punts

L’interlocutor té més
experiència en direcció
comercial que no en direcció de
projectes

L’interlocutor té l’experiència requerida

0 punts

2 punts

L’interlocutor no té experiència
de gestió en el sector salut

L’experiència de gestió de l’interlocutor
és deriva del desenvolupament del
càrrec actual i del treball desenvolupat
en l’entorn del CatSalut

8 punts

13 punts

L’interlocutor te formació
post grau
4 punts
L’interlocutor té
l’experiència requerida

3 punts
Amplia experiència en el
sector

15 punts

Proposta d’Organització, metodologia i recursos en el desenvolupament de les tasques requerides
Compromís de període màxim
d’entrega de dos mesos del
document d’anàlisi de situació i
proposta de millores

5 punts

Proposta d’actuacions i temps de
resposta a les sol∙licituds/incidències
que es generin

5 punts

0 punts
Compromís no presentat

1 punt
Presenta proposta però no
defineix el temps de resposta
(element més important
d’aquest apartat)

Descripció gestió administrativa de
l’àrea

5 punts

Proposta coordinació interna del
departament de sistemes

5 punts

1 punt
Presenta Proposta no avaluable
1 punt
La proposta presentada
s’orienta més a una relació de
consultoria i assessorament que
a un suport organitzatiu i de
gestió

5 punts

5 punts

Compromís presentat, en el termini d’1
mes

Compromís presentat, en el
termini de 5 setmanes

5 punts

3 punts

Presenta proposta i els temps de
resposta presentats son concrets
(descriuen el nivell de servei tant des
del punt de vista organitzatiu com de
incidència)

5 punts
Presenta proposta més adequada al
CSSV i amb definició dels temps
5 punts
Proposta amb bona metodologia de
coordinació interna i amb calendari de
seguiment

Presenta proposta però els
temps de resposta
presentats van referencia
exclusivament a incidències
A banda, el T.R. en cas
d’incidència mitjana és
elevada (4 dies)
4 punts
Presenta proposta correcta
però molt genèrica
5 punts
Proposta presentada a 3
nivells (estratègic, tàctic i
operatiu) i amb calendari de
seguiment

Descripció relació amb agents
externs

5 punts

0 punts

4 punts

5 punts

No consta proposta

Presentada proposta amb descripció
funcional, periodicitat, i proposta de
documentació ( quadre de
comandament i informes d’incidències).
Inclou la definició dels diferents tipus
d’agents externs (proveïdors,
col∙laboradors i organismes oficials)

Presentada proposta amb
descripció funcional,
periodicitat, i proposta de
documentació ( quadre de
comandament i informes
d’incidències)

Total Proposta D’Organització

3 punts

25 punts

21 punts

Total Puntuació proposta tècnica

11,00 punts

38,00 punts

36,00 punts

Puntuació oferta econòmica

52,86 punts

60,0 punts

56,52 punts

Puntuació total

63,86 punts

98,0 punts

92,52 punts

L’empresa que ha obtingut la màxima puntuació total és RICOH ESPAÑA, SLU

Roser Aguilar i Vidal
Gerent CSSV

