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ASUNTO: AVALIACIÓN DAS OFERTAS PARA A ADXUDICACIÓN DO SERVIZO DE 

OFICINA TÉCNICA DO PROXECTO SMARTIAGO EN APLICACIÓN DO CONVENIO DE 

COLABORACIÓN ENTRE O MINISTERIO DE ECONOMÍA INDUSTRIA E 

COMPETITIVIDADE (MEIC) E O CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, 

FINANCIADO NUN 80% POLO FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL 

(FEDER) NO MARCO DO PROGRAMA OPERATIVO DE CRECEMENTO INTELIXENTE 

(POCInt) 2014-2020.  (PROPOSICIÓN RELATIVA A CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN 

AVALIABLES MEDIANTE CRIFRAS OU PORCENTAXES). 

 

1. INTRODUCIÓN 

 

As ofertas recibidas para avaliación son as presentadas pola empresa EVERIS, a 

empresa IDOM e a UTE SILO-RED2RED. 

 

Os criterios establecidos no prego como avaliables mediante cifras ou 

porcentaxes son os que se indican de seguido: 
 

B.1. Prezo do contrato (Ata 50 puntos) 

 

Para o cálculo da puntuación (PO) aplicaranse as fórmulas que se indican de 

seguido, e que asignan a máxima puntuación á oferta que presenta a maior 

baixa económica sobre o tipo máximo de licitación e puntuacións proporcionais 

ao resto, tendo en conta previamente o seu peso con respecto ao tipo máximo 

de licitación. 

 

a) Establécese a puntuación PR que se asignará á oferta con maior baixa 

económica, mediante a seguinte fórmula que ten en conta o seu peso 

con respecto ao tipo máximo de licitación. 

 

PR = Min(BR, BMAX) / BR * PMAX 

 

- PR é a puntuación que se aplicará á oferta con maior baixa económica 

- BR é a baixa de referencia, igual a 70.041,32 euros (15% do tipo máximo) 

- BMAX  é a máxima baixa económica de entre todas as válidas 

- PMAX é a puntuación máxima asignada ao criterio no prego  

- Min(a, b) é o valor mínimo entre os parámetros a e b indicados 

 

Aplicando esta fórmula, a puntuación PR que se asignará á mellor oferta, 

será: 

 

- A máxima establecida polo prego para este criterio (PMAX) cando a 

maior baixa económica ofertada (BMAX) sexa igual ou superior á baixa 

de referencia (BR). 
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- Unha puntuación reducida proporcionalmente, cando a maior baixa 

económica ofertada sexa inferior á baixa de referencia (BR). 

 

b) Establécese a puntuación PO de cada oferta aplicando a seguinte 

fórmula, que asigna a puntuación PR á oferta con maior baixa 

económica e puntuacións proporcionais ao resto. 

 

PO = BO / BMAX * PR 

Onde: 

 

 

- PO é a puntuación obtida pola oferta o 

- BO é a baixa económica da oferta o con respecto ao tipo máximo de 

licitación 

- BMAX é a maior baixa económica de entre as ofertas válidas  

- PR é a puntuación asignada á oferta con maior baixa económica 

 

Xustificación da fórmula: Permite determinar a puntuación que será aplicada á 

mellor oferta tendo en conta o peso das baixas presentadas con respecto ao 

orzamento máximo de licitación. Isto evita asignar puntuacións elevadas neste 

criterio cando as baixas non son significativas. O resto das ofertas recibe 

puntuación de xeito proporcional. 

 

B.3. Formación (Ata 5 puntos) 

 

Asignarase a puntuación máxima ás ofertas que inclúan unha bolsa de 

formación de como mínimo 150 horas e puntuación nula ao resto. A formación 

terá lugar nos primeiros 12 meses do proxecto, de forma presencial nos locais do 

Concello, dirixida aos responsables de departamento municipais, cuns contidos 

de calidade e con aplicación práctica, impartidos por persoal experto, sobre os 

seguintes temas: 

 

- Formación e capacitación en xestión da innovación (2 sesións de 50 

horas) 

- Formación e capacitación en técnicas e ferramentas de xestión de 

proxectos (2 sesións de 25 horas) 

 

 

2. ANÁLISE DAS OFERTAS 

 

2.1. Criterio B1. Prezo do contrato (ata 50 puntos) 

 

Os importes das ofertas económicas son os seguintes: 

 

 EVERIS .................................. 382.000,00 euros 

 IDOM ................................... 387.561,98 euros 

 UTE SILO-RED2RED .............. 280.000,00 euros 
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Isto supón unha baixa con respecto aos 466.942,15 euros establecidos no 

prego como orzamento de licitación de: 

 

 EVERIS .................................... 84.942,15 euros (18,19%) 

 IDOM ..................................... 79.380,17 euros (17,00%) 

 UTE SILO-RED2RED .............. 186.942,15 euros (40,04%) 

 

Utilizando a primeira fórmula calcúlase a puntuación que será asignada 

á mellor oferta tendo en conta o peso das baixas con respecto ao 

orzamento máximo de licitación. Ao superar o valor de Br asígnanse os 50 

puntos. 

 
PR = Min(BR, BMAX) / BR * PMAX 

 

PR = min(70.041,32, 186.942,15) / 70.041,32 * 50 = 50 puntos 

 

A puntuación de cada oferta obtense polo tanto aplicando a fórmula 

sobre as baixas económicas: 

 

PO = BO / BMAX * PR =  BO / 186.942,15 * 50 

 

Asígnaselles polo tanto a seguinte puntuación: 

 

EVERIS IDOM UTE SILO-R2R 

22,72 21,23 50,00 
B1. Prezo do contrato 

 

2.2. Criterio B2. Formación (ata 5 puntos) 

 

Tense en conta se as ofertas inclúen formación nos termos expresados no 

prego, resultando que: 

 

 EDNON .......................................... SI 

 ACUNTIA ....................................... SI 

 EVELB ............................................. SI 

 

Asígnaselles polo tanto a máxima puntuación: 

 

EVERIS IDOM UTE SILO-R2R 

5,00 5,00 5,00 
B2. Formación 
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3. PUNTUACIÓN TOTAL DOS CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE CIFRAS 

 

A puntuación total das ofertas no que respecta aos criterios avaliables mediante 

cifras ou porcentaxes resulta ser de: 

 

CRITERIOS PREGO EVERIS IDOM SILO-R2R 

B1 PREZO DO CONTRATO 50,00 22,72 21,23 50,00 

B2 FORMACIÓN 5,00 5,00 5,00 5,00 

TOTAL CRITERIOS SOBRE 3 55,00 27,72 26,23 55,00 

 

 

4. PUNTUACIÓN FINAL DAS OFERTAS TENDO EN CONTA OS CRITERIOS NON 

AVALIABLES E AVALIABLES MEDIANTE CIFRAS OU PORCENTAXES. 

 

Na táboa seguinte recóllense as puntuacións acadadas polas ofertas para os 

criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes (sobre 2) e os criterios 

avaliables mediante cifras ou porcentaxes (sobre 3). 

 

CRITERIOS PREGO EVERIS IDOM 
SILO-
R2R 

A 
Criterios non avaliables mediante cifras ou 
porcentaxes (sobre 2) 

45,00 26,50 39,00 22,00 

B 
Criterios avaliables mediante cifras ou 
porcentaxes (sobre 3) 

55,00 27,72 26,23 55,00 

TOTAL 100,00 54,22 65,23 77,00 
 

Tendo en conta esta táboa de puntuacións, a oferta máis vantaxosa é a 

presentada pola UTE SILO-RED2RED ao recibir a máxima puntuación total. 

 

 

Santiago de Compostela, 1 de agosto de 2019 

 

 

Jesús Rodríguez Castro 

Xefe de servizo de Informática 

 
(asinado electronicamente) 
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