INFORME TÈCNIC DE VALORACIÓ DE PROPOSICIONS PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE LOGÍSTICA, TRANSPORT I MEGAFONIA DE LA
FIRA DE L’ASCENSIÓ DE 2018 i 2019, EN DOS LOTS, 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 logística, transport i
megafonia de la Fira de l’Ascensió de 2018 i 2019, en dos lots, 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.1.- LOT 1
a) Millores en els terminis del servei de manteniment que s’indiquen en el plec de
prescripcions tècniques d’aquest contracte: fins a 10 punts.
- Substituir el material (taules cadires, tanques) defectuós o malmès (fins a 2 punts), a
raó d’1 punt per cada ½ hora de millora en aquest termini.
- Substituir el carretó elevador (fins a 2 punts), a raó d’1 punt per cada ½ hora de
millora en aquest termini.
- Substituir una cabina sanitària (fins a 3 punts), a raó d’1 punt per cada ½ hora de
millora en aquest termini.
- Substituir una persona del servei (fins a 3 punts), a raó d’1 punt per cada ½ hora de
millora en aquest termini.
PLICA 1: DIMAS, EMPRESA D’INSERCIÓ, SL
L’empresa estableix un termini màxim de dues hores per a substituir el material
(taules, cadires, tanques), tres hores per substituir el carretó elevador i la cabina
sanitària i una hora per substituir el personal del servei.
Això suposa una millora d’una hora en cada cas, per tant una millora de 4 hores en
total.
Puntuació: 8 punts
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b) Proposta econòmica: Fins a 90 punts.
La puntuació corresponent a la proposta econòmica es calcularà 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 = 90 x ---------------------------------------Cost de l’oferta a valorar

PLICA 1: DIMAS, EMPRESA D’INSERCIÓ, SL
L’empresa estableix un preu d’oferta de 19.166,25 €, més 4.024,91 € corresponents a
l’IVA, el que fan un total de 23.191,16 € IVA inclòs.
Els preus unitaris per a cada servei son els que es relacionen:

PRESTACIÓ

Preu unitari
màxim
(IVA exclòs)

Preu unitari
ofert
(IVA exclòs)

Import
IVA

Preu unitari
IVA inclòs

Tanca galvanitzada 3,5 x 2 m.

7,00 €/unitat

6,75

1,42

8,17

Tanca de plàstic 2 x 1 m.

4,25 €/unitat

4,00

0,84

4,84

Ràfia opaca

1,50 €/m lineal

1,50

0,32

1,82

Cabina WC standar

110,00 €/unitat

100,00

21,00

121,00

Cabina WC adaptada

145,00 €/unitat

135,00

28,35

163,35

Rentamans

130,00 €/unitat

125,00

26,25

151,25

25,00 €/unitat

25,00

5,25

30,25

Carretó elevador 4x4

75,00 €/dia

70,00

14,70

84,70

Taula 1,80 x 0,80 m.

5,95 €/unitat

5,95

1,25

7,20

Cadira

0,65 €/unitat

0,63

0,13

0,76

Panell recinte animals de 3m x1,58
m.

50,00 €/unitat

50,00

10,50

60,50

Cleda recinte animals de 2m x
1,10 m.

20,00 €/unitat

20,00

4,20

24,20

Neteges cabines
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Puntal de rea recinte animals

10,00 €/unitat

10,00

2,10

12,10

Material fungible, aliments, neteja,
3.300,00 €
desinfecció i altres treballs

3.000,00

630,00

3.630,00

Operari/a

18,50 €/hora

18,50

3,89

22,39

Camió < 7,5 tn.

16,45 €/hora

16,45

3,45

19,90

Puntuació: 90 punts
Total puntuació PLICA 1: DIMAS, EMPRESA D’INSERCIÓ, SL: 98 punts.

A.2.- LOT 2
a) Millores en els terminis del servei de manteniment que s’indiquen en el plec de
prescripcions tècniques d’aquest contracte: fins a 10 punts.
- Substituir o reparar un altaveu (fins a 3 punts), a raó d’1 punt per cada ½ hora de
millora en aquest termini.
- Muntatge d’un equip mòbil de so addicional (fins a 3 punts), a raó d’1 punt per cada
½ hora de millora en aquest termini.
- Substitució del locutor/a (fins a 4 punts), a raó d’1 punt per cada ½ hora de millora
en aquest termini.

PLICA 1: SO I LLUM JOAN CARLES, SL
L’empresa no especifica cap termini de substitució i no respon a cap de les millores
especificades en el plec tècnic.
Puntuació: 0 punts
b) Proposta econòmica: Fins a 90 punts.
La puntuació corresponent a la proposta econòmica es calcularà 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 = 90 x ---------------------------------------Cost de l’oferta a valorar
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PLICA 1: SO I LLUM JOAN CARLES, SL
L’empresa estableix un preu d’oferta de 6.175,00 €, més 1.296,75 € corresponents a
l’IVA, el que fan un total de 7.471,75 € IVA inclòs.
Els preus unitaris per a cada servei son els que es relacionen:

PRESTACIÓ

Megafonia (preu servei)

Preu ofertat
màxim
(IVA exclòs)

Preu ofertat
(IVA exclòs)

Import IVA

Preu ofertat
IVA inclòs

6.500,00 €

6.175,00 €

1.296,75 €

7.471,75 €

Puntuació: 90 punts
Total puntuació PLICA 1: SO I LLUM JOAN CARLES, SL: 90 punts.
Tanmateix, un cop realitzada la valoració d'acord amb la fórmula expressada, la
puntuació total queda de la següent manera:
LOT 1: SERVEI DE LOGÍSTICA I TRANSPORT
PLICA 1

TOTAL PUNTUACIÓ VALORACIÓ PLIQUES

PUNTS
MÀX.
100,00

DIMAS
98,00

LOT 2: SERVEI DE MEGAFONIA
PLICA 1

TOTAL PUNTUACIÓ VALORACIÓ PLIQUES

PUNTS
MÀX.
100,00

SO JC
90,00

Un cop valorades les propostes avaluables mitjançant fórmules matemàtiques (sobre
núm. 2) presentades per les empreses en cada lot es pren la següent conclusió:
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Conclusió:

Adjudicar el LOT 1: SERVEI DE LOGÍSTICA I TRANSPORT a l’empresa DIMAS,
EMPRESA D’INSERCIÓ SOCIAL, SL, amb CIF B63752851, del contracte privat de
serveis de logística, transport i megafonia de la Fira de l’Ascensió de 2018 i
2019, en dos lots, a adjudicar mitjançant concurs obert i tramitació ordinària,
per un període des de la data d’adjudicació i fins el 30 de juny de 2019,
prorrogable en 12 mesos més, fins a 30 de juny de 2020, per un import màxim
per aquest servei de 19.166,25 euros anuals, més 4.024,91 euros en concepte del
21% d'IVA, el que fa un total de 23.191,16 euros anuals IVA inclòs, d'acord amb
els fets i fonaments de dret invocats i amb les millores ofertades i la documentació
aportada.

Adjudicar el LOT 2: MEGAFONIA a l’empresa SO I LLUM JOAN CARLES, SL, amb
CIF B64654478, el contracte privat del servei de servei de logística, transport i
megafonia de la Fira de l’Ascensió de 2018 i 2019, en dos lots, a adjudicar
mitjançant concurs obert i tramitació ordinària, per un període des de la data
d’adjudicació i fins el 30 de juny de 2019, prorrogable en 12 mesos més, fins a
30 de juny de 2020, per un import màxim per aquest servei de 6.175,00 euros
anuals, més 1.296,75 euros en concepte del 21% d'IVA, el que fa un total de
7.471,75 euros anuals IVA inclòs, d'acord amb els fets i fonaments de dret invocats
i amb les millores ofertades i la documentació aportada.

Jordi Táboas Suárez
Director de Granollers Mercat
Granollers, 8 de febrer de 2018
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