INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE PROPOSICIONS PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MUNTATGE D’ESTANDS I INSTAL·LACIONS DE
LA FIRA DE L’ASCENSIÓ DE 2018 i 2019, A ADJUDICAR MITJANÇANT
CONCURS OBERT I TRAMITACIÓ ORDINÀRIA.

Atesos els criteris establerts en el plec de clàusules administratives particulars, que
regeixen la licitació del contracte "Prestació del servei de muntatge d’estands i
instal·lacions de la Fira de l’Ascensió de 2018 i 2019, a adjudicar mitjançant concurs
obert i tramitació ordinària", s'emet aquest informe tècnic de valoració final de les
proposicions presentades, tenint en compte els criteris avaluables de forma
automàtica.

D'acord amb la clàusula III.3.2 Proposta econòmica i documentació tècnica avaluable
de forma automàtica (sobre núm. 2), del plec de clàusules administratives particulars,
es procedeix a la valoració total amb un màxim de 100 punts, la qual es detalla a
continuació:

A.- Criteris avaluables de forma automàtica: Fins a 100 punts (sobre núm. 2).
a) Millores en els terminis del servei de manteniment que s’indiquen en el plec
de prescripcions tècniques d’aquest contracte: fins a 5 punts.
a 1. Instal·lar un punt de connexió elèctrica addicional (fins a 3 punts), a raó d’1 punt
per cada ½ hora de millora en aquest termini. Explicar procediment.
L’empresa 2003, SA, proposa un termini per instal·lar de 90 minuts, per tant una
millora de 90 minuts sobre el termini de 3 hores indicat al Plec de clàusules tècniques:
1,5 punts
Octasystem proposa un termini per instal·lar de 35 minuts, per tant una millora de 160
minuts sobre el termini de 3 hores indicat al Plec de clàusules tècniques: 2,5 punts
a 2. Substituir la retolació del fris frontal de l’estand (fins a 2 punts), a raó d’1 punt
per cada hora de millora en aquest termini. Explicar procediment.
2003, SA, proposa un termini per instal·lar de 120 minuts, per tant una millora de 120
minuts sobre el termini de 4 hores indicat al Plec de clàusules tècniques: 2 punts
Octasystem proposa un termini per instal·lar de 35 minuts, per tant una millora de 210
minuts sobre el termini de 4 hores indicat al Plec de clàusules tècniques: 2 punts
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b) Millores en les característiques tècniques dels estands: fins a 20 punts.
b 1. Ampliació de la gama de colors opcionals de les parets dels estands (fins a 5
punts), a raó d’1 punt per cada color addicional. Acreditar en l’oferta la gama de
colors.
2003, SA, proposa 3 colors addicionals, maple, gris perla i negre, i adjunta dins el
sobre núm. 2 una placa de mostra del material acabat, que permet apreciar el resultat
final en la fira: 3 punts.
Octasystem proposa 5 colors addicionals, ivore clair, beige, negre, gris signal i gris
lumière: 5 punts.
b 2. Millores en els elements estructurals de l’estand (fins a 5 punts), a raó d’1 punt
per cada element. Explicar detalladament cada element proposat.
2003, SA, proposa les següents 5 millores:
1. Perfilaria d’alumini octogonal: 1 punt
2. Panells dels estands de melamina: 1 punt
3. Fris frontal corbat: 1 punt
4. Alçada útil s’amplia fins a 2,40 cm: 1 punt
5. Tipus i color de lletra de la retolació del fris frontal a escollir: 1 punt
Octasystem proposa les següents 5 millores:
1. Perfilaria d’alumini octogonal: 1 punt
2. Tarima de fusta de pi en estands exteriors: 1 punt.
3. Color del frontal de l’estand a escollir: 1 punt
4. Retolació en vinil del logo de la fira en cada frontal, a un cost de 5€/unitat. Retolar
en vinil el logo de la fira en cada (fris) frontal no es considera una millora estructural
de l’estand. D’acord amb les característiques tècniques dels estands detallades al punt
3.2 del Plec de prescripcions tècniques, el fris frontal ha de portar el nom de l’expositor
retolat, i afegir el nom o logo de la fira no és una millora estructural. Per altra banda,
tampoc pot ser admesa aquesta millora, atès que el cost de les millores ha d’estar
inclòs en el preu de l’oferta.
5. El frontal de cada estand ocupa tot el frontal de l’estand. La frase no és aclaridora
de quina és la millora, no detalla quina és la proposta. D’acord amb les característiques
tècniques dels estands detallades al punt 3.2 del Plec de prescripcions tècniques, el fris
frontal ha de tenir 46 cm d’alçada útil. Si s’interpreta que la proposta de millora fa
referència a aquest fris frontal, que no queda clar, aquest ja ocupa tota l’amplada
frontal de l’estand, d’acord amb el Plec.
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b 3. Millores en la retolació de la fira (fins a 5 punts), a raó d’1 punt per cada tipus de
solució proposada, diferent de les senyals i rètols previstes en el plec en termes de m2
a 4 tintes.
2003, SA, proposa les següents 5 millores:
1. Imprimir sobre lona i col·locar amb tensors: 1 punt
2. Imprimir sobre lona i col·locar grapades sobre bastidor de fusta: 1 punt
3. Imprimir sobre vinil protegit amb laminat i aplicar-lo directament sobre superfície ja
existent: Aplicar sobre una superfície ja existent, no es pot considerar una millora.
4. Imprimir sobre vinil protegit amb laminat, i aplicar-lo directament sobre superfície
de PVC escumat: 1 punt
5. Imprimir sobre vinil protegit amb laminat, aplicar-lo directament sobre superfície de
cartró ploma: 1 punt.
Octasystem proposa la següent millora:
1. 12 m2 gratuïts per a qualsevol tipus de necessitat de la fira, tant en vinil, vinil
imprès, pancarta: No es considera una millora, perquè no es formulen ni concreten les
solucions per a la retolació de la senyalització, en diferents suports, que és el que es
demana. Per altra banda, l’addició de més m2 gratuïts no és avaluable, perquè no és el
tipus de millora que es demana.
b 4. Ampliació del catàleg de mobiliari detallat a l’annex V (fins a 5 punts), a raó de
0,5 punts per cada element addicional. Adjuntar foto, mides i preu màxim de venda
per a cada element.
2003, SA, proposa els següents elements de mobiliari addicionals:
1. Taula rodona negra 80 cm: No es considera millora, atès que el catàleg de l’annex V
ja inclou dos tipus de taula rodona de 80 cm, i les variacions de color, mides, material
o disseny no són valorables.
2. Cadira PVC negra amb braços: 0,5 punts, atès que les cadires incloses al catàleg no
són cadires de braços, i aquesta característica aporta una funcionalitat nova.
3. Cadira PVC blanca mod.160: No es considera millora, atès que el catàleg de l’annex
V ja inclou dos tipus de cadires PVC, i les variacions de color, mides, material o disseny
no són valorables.
4. Cadira Jacobsen blanca de fusta: No es considera millora, atès que el catàleg de
l’annex V ja inclou la cadira Jacobsen, i les variacions de color, mides, material o
disseny no són valorables.
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5. Moble fulletons de 1 porta: No es considera millora, atès que el catàleg de l’annex V
ja inclou un moble fulletons de dues portes, i les variacions de color, mides, material o
disseny no són valorables.
6. Prestatgeria modular inclinada “liber” de 100x30cm: 0,5 punts, atès que aporta una
funcionalitat nova i diferent a la prestatgeria modular inclosa al catàleg de l’annex V.
7. Tamboret disseny mod. Nuta negre: No es considera millora, atès que el catàleg de
l’annex V ja inclou un tamboret, i les variacions de color, mides, material o disseny no
són valorables.
8. Butaca disseny mod. Cubre banc: No es considera millora, atès que el catàleg de
l’annex V ja inclou una butaca, i les variacions de color, mides, material o disseny no
són valorables.
9. Taula lata disseny mod. Aeroport Newline negra: No es considera millora, atès que
el catàleg de l’annex V ja inclou una taula alta, i les variacions de color, mides, material
o disseny no són valorables.
10. Dispensador fulletons metàl·lic: 0,5 punts, atès que el catàleg de l’annex V no
inclou cap mena de dispensador de fulletons, essent un element funcional nou.
Octasystem proposa els següents elements de mobiliari addicionals:
1. Vitrina modular+prestatge de vidre de 100x100x250 en color blanc i plata: No es
considera millora, atès que el catàleg de l’annex V ja inclou una vitrina modular de
100x50x250, que porta un prestatge de vidre, i les variacions de color, mides, material
o disseny no són valorables.
2. Vitrina modular+prestatge de vidre de 100x50x250 en color blanc i plata: No es
considera millora, atès que el catàleg de l’annex V ja inclou una vitrina modular de
100x50x250, que porta un prestatge de vidre, i les variacions de color, mides, material
o disseny no són valorables.
3. Mostrador modular de 100x50x97 en blanc i plata: No es considera millora, atès que
el catàleg de l’annex V ja inclou un mostrador modular de 100x50x86, i les variacions
de color, mides, material o disseny no són valorables.
4. Mostrador-vitrina de 100x50x97 en blanc i plata: 0,5 punts, atès que la superfície
de vidre dels mostrador aporta una funcionalitat nova i diferent al mostrador modular
inclòs al catàleg.
5. Mostrador modular de 100x50x109 en blanc i plata: No es considera millora, atès
que el catàleg de l’annex V ja inclou un mostrador modular de 100x50x86, i les
variacions de color, mides, material o disseny no són valorables.
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6. Tamboret faig: No es considera millora, atès que el catàleg de l’annex V ja inclou un
tamboret, i les variacions de color, mides, material o disseny no són valorables.
7. Burro modular de 2m i de 3m: 0,5 punts, atès que el catàleg de l’annex V no inclou
cap mena de burro per penjar la roba, essent un element funcional nou.
c) Proposta econòmica: Fins a 75 punts.
La puntuació corresponent a la proposta econòmica es calcula de forma proporcional,
tot aplicant la fórmula que segueix, una vegada quantificades cada una de les ofertes
econòmiques presentades.
Cost de l'oferta més econòmica
Puntuació = 75 x ---------------------------------------------------------Cost de l’oferta a valorar

2003, SA, proposa un preu de 60.349,30 €, més 12.673,35 € corresponents a l’IVA, el
que fan un total de 73.022,65€ IVA inclòs
Els preus unitaris són els que es relacionen:
Preu unitari
màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari
ofert
(IVA exclòs)

Import IVA

Preu unitari
IVA inclòs

Estands interiors

15,10€/m2

15,10€/m2

3,17€

18,27 €/m2

Estands exteriors

30,40€/m2

30,40€/m2

6,38€

36,78€/m2

Instal·lació elèctrica

55,08€/kw

53,00€/kw

11,13€

64,13€/kw

34,65€

199,65€/p

Instal·lació aigua
Retolació
Moqueta firal

170,00€/punt 165,00€/pun
65,00€/m2

55,00€/m2

11,55€

66,55€/m2

4€/m2

3,75€/m2

0,787€

4,537€/m2

Puntuació = 72,63 punts
Octasystem proposa un preu de 58.442,40€, més 12.272,90 € corresponents a l’IVA,
el que fan un total de 70.715,30€ IVA inclòs
Els preus unitaris són els que es relacionen:
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Preu unitari
màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari
ofert
(IVA exclòs)

Import IVA

Preu unitari
IVA inclòs

Estands interiors

15,10€/m2

14€/m2

2,94€

16,94 €/m2

Estands exteriors

30,40€/m2

29,40€/m2

6,17€

35,57€/m2

Instal·lació elèctrica

55,08€/kw

54,00€/kw

11,34€

65,34€/kw

31,50€

181,50€/p

Instal·lació aigua

170,00€/punt 150,00€/pun

Retolació
Moqueta firal

65,00€/m2

55,00€/m2

11,55€

66,55€/m2

4€/m2

3,40€/m2

0,71€

4,11€/m2

Puntuació = 75 punts
Un cop valorades les propostes avaluables mitjançant fórmules matemàtiques (sobre
núm. 2) la suma de puntuacions és la següent:

Criteri objectiu d’avaluació

2003, SA,

OCTASYSTEM

3,5

4,5

3

5

5

3

4

0

1,5

1

Preu

72,63

75

Suma total

89,63

88,50

Millora en els terminis del servei de manteniment
MILLORA EN GAMA DE COLORS DELS ESTANDS
MILLORA
ESTANDS

EN

ELEMENTS

ESTRUCTURALS

MILLORA EN LA RETOLACIÓ
MILLORA EN EL CATÀLEG DE MOBILIARI

DELS

Es proposa:
Adjudicar a l’empresa 2003, SA, amb CIF A08935892, el contracte privat del servei de
muntatge d’estands i instal·lacions de la Fira de l’Ascensió de 2018 i 2019, per un
període des de la data d'adjudicació fins al 30 de juny de 2019, prorrogable en 12
mesos més, i un import màxim per aquest servei de 60.349,30 €, més 12.673,35 €
en concepte del 21% d'IVA, el que fa un total de 73.022,65 € euros, IVA inclòs,
d'acord amb les millores ofertades i la documentació aportada.
Jordi Táboas Suárez
Director de Granollers Mercat
Granollers, 2 de febrer de 2018
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