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L’INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE LES OFERTES AVALUABLES MITJANÇANT 

CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DEL CONTRACTE RELATIU ALS SERVEIS 

PER A SERVEI DE PUBLICACIÓ D'OFERTES EN PORTAL D'OCUPACIÓ I CERCA DE 

CANDIDATS PER A LA FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL HEBRON -INSTITUT 

DE RECERCA (VHIR). 
 

2020-039 Servei  BBDD - OFERTES Portal de treball  

 

En data 20 de juliol de 2020 s’ha procedit a valorar, segons els criteris establerts a les bases del 

concurs, les ofertes presentades per les empreses participants en el present procés de licitació 

relatiu als “Serveis de publicació d'ofertes en portal d'ocupació i cerca de candidats per a 

la Fundació Hospital Universitari Vall Hebron – Institut de Recerca (VHIR)”. 

 

La licitació objecte d’aquesta acta, va ser publicada al perfil del contractant de la nostre web en 
data 16 de juny de 2020, i la data màxima per a la presentació d’ofertes segons els terminis 
mínims que contempla la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, va 
finalitzar el passat 2 de juliol de 2020. 
 
Tal i com es va fer constar en l’Acta de Constitució de la Mesa de Contractació i d’Obertura del 
Sobre Núm.1  de data 6 de juliol de 2020, la documentació presentada no contenia defectes 
esmenables: 
 

- Adevinta Spain, S.L.U. 

 
El 10 de juliol de 2020, va procedir-se a la realització de l’obertura del sobres amb les ofertes 
avaluables mitjançant criteris subjectes a judici de valor, tal i com es va fer constar en l’Acta de 
Constitució de la Mesa de Contractació i d’Obertura del Sobre Núm.2. 
 

Tot seguit, es detalla la puntuació i motivació de les ofertes, que s’ha anat reproduint tenint en 

compte les especificacions contemplades al Plec de Clàusules Administratives Particulars, 

d’acord amb el quadre de puntuacions següent: 
 

Oferta tècnica: ..............................................................................................  MÀXIM 50 PUNTS 

 

Abast i Enfocament del servei: ................................................................ fins a 50 punts 
 

Detall tècnic i organitzatiu de la proposta de servei. Cal desenvolupar detalladament la proposta 
de servei plantejada per part del contractista. Ha d’incloure com a mínim: 

 

 Dimensionament de l’equip de treball (assignació de recursos) i dedicació proposada. 
 

 Organització del servei. 
 

 Metodologia de treball. 
 

 Eines necessàries per la prestació del servei. 
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Exposat l’anterior, s’indica a continuació la puntuació que s’ha assolit per cada lot: 
 
 

 

Abast i Enfocament del servei  .................................................................màx. 50 punts 
 

ABAST I ENFOCAMENT DEL SERVEI 
Adevinta 

Spain, S.L.U. 

 

Detall tècnic i organitzatiu de la proposta de servei. Cal desenvolupar detalladament la 
proposta de servei plantejada per part del contractista. Ha d’incloure com a mínim: 

 Dimensionament de l’equip de treball (assignació de recursos) i dedicació proposada. 

 Organització del servei. 

 Metodologia de treball. 

 Eines necessàries per la prestació del servei. 
 

50 

PUNTUACIÓ TOTAL 50 

 

Justificació de les valoracions: 

Donem a Adevinta Spain, SLU la màxima puntuació, ja que el servei que presenten compleix 

amb totes les característiques tècniques que es requereixen mínimament en el plec (Killer 

Questions; Filtraje de CV; Gestión y guardado de Base de datos; Apartado de gestión en intranet: 

“Tus Favoritos“; Usuario/Favorito - Usuario/BBDD”; Subcarpetas para la gestión de procesos y 

CV; Impresión múltiple de CV (gestión interna siempre desde intranet); Servicio de postvenda y 

atención al cliente; y Formación sobre el uso de la herramienta y los Servicios).  

A més a més, les dades d'audiències per site presentades en l'oferta tècnica de Adevinta, 

asseguren el compliment d'altres requisits obligatoris de l'servei descrits en el plec. Entre 

aquests, destaca la magnitud de la base de dades, amb més de 4,5 milions d'usuaris únics a el 

mes, que dóna com a resultat la màxima exposició requerida per a les nostres ofertes. 

D'altra banda, presenten característiques del lservei per complir específicament amb altres 

requisits de el plec. A destacar, un "Pack de Visibilitad Plus" per complir amb els requisits de 

visibilitat/màrqueting, vista d'empresa i keyword de marca segmentada en el logotip; y promoció 

de ofertes per destacar al menys 15 ofertes i pujar al menys altres 30 a primera posició. 
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A continuació es detalla el quadre de puntuacions pel que fa a les ofertes tècniques, el qual 

s’acabarà de completar amb la part econòmica presentada per cada empresa, una vegada tingui 

lloc l’obertura pública del sobre nº 3, que serà el proper 21 de juliol de 2020 a les 9.30H. a la Sala 

de Reunions de la 2ª Planta de l’Edifici Mediterrània, tal i com s’anuncia a les bases de la present 

licitació publicades a la web del VHIR. 

 

 

                                  QUADRE DE PUNTUACIONS 
    50% 50% 

 

 

Ofertes presentades: 
Oferta 
econòmica  

Valor. 
Econòmica. 

Aspectes 
Tècnics  

  BI IVA TOTAL     TOTAL 

 
Adevinta Spain, 
S.L.U. 
      

 
 

50 
 

50 
 

 

 

 

 

 

Barcelona, 20 de juliol de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Miriam Alvarez Rollan 

Cap de Desenvolupament Professional  

Direcció de RRHH 
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