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INFORME TÈCNIC D’ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT 
OBERT SIMPLIFICAT NO SUBJECTE A REGULACIÓ 
HARMONITZADA PER AL SUBMINISTRAMENT D´UN 
PROGRAMARI (SOFTWARE) DE GESTIÓ DE DENUNCIES PER 
A LA ZONA REGULADA D´APARCAMENTS DE VILADECANS 

 

 
 

 

  

 
 
Pere Herrero Palau com a Cap de Departament de Mobilitat i Transformació digital de 
Viladecans Qualitat, S.L. 
   

INFORMA 

 
Identificació del document   

 
Informe tècnic per a la valoració de la documentació continguda en el sobre B, avaluable per 
criteris objectius, de les ofertes presentades i admeses pel procediment obert, per contractar el 
subministrament d´un programari (software) de gestió de denuncies per a la zona regulada 
d´aparcaments de Viladecans, així com de la proposta d’adjudicació. 

 
Antecedents   

 

• Atès que en data 17 de novembre de 2020 es va publicar per part de Viladecans Qualitat, 
S.L. a la Plataforma de Contractació pública de la Generalitat de Catalunya l’anunci de 
licitació del referit subministrament d´un programari (software) de gestió de denuncies per 
a la zona regulada d´aparcaments de Viladecans.  
 

• Atès que dins el termini conferit a tal efecte, s’han presentat les següents ofertes de 
licitació: 

 
          Licitador núm. 1:   

Data presentació: 03/12/2021 09:27:58 
Registre Entrada E/000119-2021 
NOM LICITADOR: SOMINTEC S.L  
CIF: B-55192033 
 
Licitador núm. 2:   
Data presentació: 03/12/2021 12:53:25 
Registre Entrada E/000120-2021 
NOM LICITADOR: GIROPARK SAU 
CIF: A-17213539  
 

• Atès que es requeria als licitadors presentar al sobre B les ofertes econòmiques de la 
present licitació. 
 

• Atès que el dia 20 de gener de 2021 s’ha procedit a l’obertura dels sobres B amb les 
següents propostes per cadascú dels licitadors, 
 

LLOC Viladecans 
NOM 

PROJECTE 

SUBMINISTRAMENT D’UN 
PROGRAMARI DE GESTIÓ DE 
DENUNCIES DE LA ZONA 
REGULADA   

DATA Signatura digital 
CODI 

PROJECTE 
21.067 
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Licitador núm. 1:   
Llicència del software: 6.000 € 
Quota manteniment: 2.880 € 
TOTAL:   8.880 € 
 
Licitador núm. 2:   
Llicència del software: 7.050 € 
Quota manteniment: 3.360 € 
TOTAL:             10.410 € 
 

• Es procedeix a valorar ambdues ofertes, d’acord amb els criteris establerts en els Plecs 
per a la puntuació de les ofertes econòmiques, tal i com es mostra a continuació. 
 
Es valora l’oferta sobre el cost total pel període d’un any del contracte, sobre una puntuació 
de 80 punts aplicant la fórmula següent: 
 

  
 
 On: 
 
 Pi = Puntuació de l’oferta analitzada 
 Pmax. = Puntuació màxima 

Oi = Oferta de preu analitzada 
 OT= Oferta tipus (pressupost base de licitació)  
 Omin = Oferta admesa més econòmica 

 
 
VALORACIÓ SOBRE B 

 
Examinades les ofertes presentades i admeses, es procedeix a la valoració de la plica d’acord 
amb els criteris no subjectes a judici de valor continguts al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i a la informació continguda al Plec de Prescripcions Tècniques, sent la puntuació 
màxima d’aquest apartat de 80 punts. 
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Oferta 1   
Nom empresa: SOMINTEC S.L 
Màxima puntuació possible criteris avaluables a judici de valor ............  80 punts 
Puntuació obtinguda  .................................................................................             80,00 punts 

 
Es considera que la proposta presentada inclou tots els punts sol·licitats i es considera 
adequada. 

 

Oferta 2   
Nom empresa: GIROPARK S.A.U.  
Màxima puntuació possible criteris avaluables a judici de valor ............ 80 punts 
Puntuació obtinguda  .................................................................................            44,60 punts 

 
Es considera que la proposta presentada inclou tots els punts sol·licitats i es considera 
adequada. 
 

 
VALORACIÓ SOBRE A 

 
Tal i com es va descriure a l’Informe tècnic de valoració de documents subjectes a judici de valor 
continguts en el Sobre A del procediment obert simplificat no subjecte a regulació harmonitzada 
per al subministrament d’un programari (software) de gestió de denúncies per a la zona regulada 
d’aparcaments de Viladecans, la puntuació dels licitadors va ser la següent, 
 

Oferta 1   
Nom empresa: SOMINTEC S.L 
Màxima puntuació possible criteris avaluables a judici de valor ............  20 punts 
Puntuació obtinguda  .................................................................................             18 punts 

 

Oferta 2   
Nom empresa: GIROPARK S.L  
Màxima puntuació possible criteris avaluables a judici de valor ............ 20 punts 
Puntuació obtinguda  .................................................................................            12 punts 

 

 
VALORACIÓ TOTAL 

 
Una vegada valorada la documentació entregada en ambdós sobres es procedeix a realitzar el 
sumatori total de la puntuació obtinguda en aquesta licitació obtenint els resultats que es mostren 
en els quadres resum següents, 
 
 
QUADRE RESUM DE PUNTUACIÓ PER ORDE DE PRESENTACIÒ 

 

Licitador núm. Nom licitador Puntuació 

1 SOMINTEC S.L 98,00 

2 GIROPARK S.A.U. 56,60 

 
 

QUADRE RESUM DE PUNTUACIÓ PER ORDRE DE PUNTUACIÓ 

 

Licitador núm. Nom licitador Puntuació 

1 SOMINTEC S.L 98,00 

2 GIROPARK S.A.U.  56,60 

 
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 
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PRIMER.- PROPOSAR l´adjudicació del licitador núm 1. SOMINTEC S.L., que ha 
obtingut una puntuació de 98,00 punts, el contracte de subministrament d’un programari 
(software) de gestió de denúncies per a la zona regulada d’aparcaments de Viladecans 
(exp. 067/21). 
 
SEGON.- ELEVAR a la Mesa de Contractació aquesta proposta d’adjudicació.  

 
 
 
I perquè així consti als efectes oportuns, 

 
 
 
Viladecans, febrer 2022. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Sr. Pere Herrero Palau 
Cap de Departament de Mobilitat i Transformació digital de Viladecans Qualitat, S.L. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


