
INFORME TÈCNIC SOBRE LA VALORACIÓ DEL SOBRE B 

DEL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 

SUPORT TÈCNIC IN SITU DELS ELEMENTS DE HARDWARE, 

XARXA I PROGRAMES INFORMÀTICS 

Estudiades la proposta presentada relativa a la redacció d'una memòria i del projecte 

tècnic amb criteris ponderables mitjançant un judici de valor resulten les següents 

puntuacions: 

 

 

Criteris 

MINSAIT/INDRA 

Soluciones 

tecnologías de la 

Información SLU 

La qualitat de la prestació del servei a l’escola:  

fins a 5 punts 

 

4,5 

Sistemes que garanteixin la presència del personal: 

fins a 5 punts 

 

3 

Experiència específica i qualificació del tècnic o 

tècnica adscrit al contracte: fins a 10 punts 

10 

Propostes per optimitzar el funcionament de la gestió del 

manteniment informàtic:  

fins a 5 punts. 

 

3 

Metodologia del seguiment, Coordinació i control:  

fins a 5 punts 

 

5 

Total Memòria Tècnica 
25,5 

 

  

 

L’empresa presentada adequa el contingut del sobre B a allò exigit en els plecs. 

L’informe de l’empresa cobreix els requisits especificats en els plecs de prescripcions 

tècniques i clàusules administratives.  

 



Apartat B.1.1 La qualitat de la presentació del servei a l’escola 

 

Es valora positivament la possibilitat del desplaçament del personal tècnic al centre en 

cas d’incidència inclòs en el contracte, si bé, reduïm 0,5 punts perquè hi fan referència 

a una futura segregació de xarxes que ja es va dur a terme. 

 

Apartat B.1.2 Sistemes que garanteixin la presència del personal 

 

Es valora positivament la gestió de les absències programades. No es dona la máxima 

puntuació perquè valorem que  en el cas de necessitat de substitució per imprevist, el 

temps de cobertura de la substitució és excessiu. 

 

Apartat B.2 Experiència específica i qualificació del tècnic o tècnica adscrit al 

contracte  

Atorgem la máxima puntuació 

 

Apartat B.3.1 Propostes per optimitzar el funcionament de la gestió del 

manteniment informàtic  

Es valora positivament la formació continuada del tècnic. 

No s’hi ofereixen gaires millores; més aviat fan referencia a actuacions que ja es duen a 

terme actualmente.  

 

Apartat B.3.2 Metodologia del seguiment, Coordinació i control 

Atorgem la máxima puntuació 

 

 

Barcelona, 4 de desembre de 2020 

 

 

  

 


