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Expedient núm. 02 / G0935 N – Estand Hong Kong

SEGON INFORME TÈCNIC A LA MESA DE CONTRACTACIÓ DESIGNADA PER
L’ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI CONSISTENT
EN LA CONCEPTUALITZACIÓ, DISSENY, CONSTRUCCIÓ, PRODUCCIÓ (DIRECCIÓ,
COORDINACIÓ, MUNTATGE, DESMUNTATGE, MANTENIMENT I NETEJA) D’UN
ESTAND QUE REPRESENTI LA CIUTAT DE BARCELONA EN L’IDT EXPO DE HONG
KONG, QUE ES DURÀ A TERME A HONG KONG DEL 3 AL 5 DE DESEMBRE DE
2015, EN RELACIÓ AMB LES PROPOSTES PRESENTADES SEGONS ELS CRITERIS
DE VALORACIÓ OBJECTIUS I LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ

1. ANTECEDENTS DE FET
En data 31 de juliol de 2015 es publica al DOGC, número 6925, l’anunci de licitació del
contracte de servei consistent en la conceptualització, disseny, construcció, producció
(direcció, coordinació, muntatge, desmuntatge, manteniment i neteja) d’un estand que
representi la ciutat de Barcelona en l’Inno Design Tech Expo de Hong Kong, que es durà
a terme a Hong Kong del 3 al 5 de desembre de 2015.
En data 9 de setembre de 2015, acaba el termini per a la presentació de les proposicions
a l’esmentada licitació. Les empreses que presenten la seva oferta són: ÈXIT DE
DISSENY, SL i NOE CONCEPTOS ESPECIALES, SL.
En data 18 de setembre de 2015, té lloc la primera mesa de contractació, en què es
procedeix a l’obertura del sobre corresponent a la documentació administrativa. Un cop
examinada la mateixa, la Mesa acorda l’acceptació a la licitació de l’empresa NOE
CONCEPTOS ESPECIALES, SL, per presentar la totalitat de la documentació requerida
que es considera un requisit indispensable per a la validesa de la licitació, i acorda
requerir a l’empresa ÈXIT DE DISSENY, SL per tal que aporti el DNI, degudament
compulsat, del senyor Santiago Martínez de Castilla, segons estableix la clàusula 14 del
Plec de clàusules administratives: “en el cas que la persona que signa l’oferta representi
una empresa o una persona individual, DNI o passaport del signatari de la sol·licitud”. El
mateix dia 18 de setembre de 2015 l’empresa ÈXIT DE DISSENY, SL dóna compliment al
requeriment i aporta l’esmentat DNI.
En data 23 de setembre de 2015, té lloc la segona Mesa de contractació. Es llegeix l’acta
de la primera Mesa i s’inicia l’acte públic d’obertura del sobre B, que inclou les
proposicions relatives als criteris subjectius amb el resultat següent: ambdues empreses
presenten el un pre-projecte de l’estand i una memòria que conté:
o
o
o
o

les característiques del disseny del pre-projecte de l’estand
les característiques tècniques de la proposició presentada
el programa de treball
l’explicació de l’estructura estable a Hong Kong que participarà en
l’execució del contracte
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El President lliura la documentació presentada per les empreses ÈXIT DE DISSENY, SL i
NOE CONCEPTOS ESPECIALES, SL als vocals tècnics per tal que comencin l’elaboració
d’un informe tècnic sobre les propostes presentades segons els criteris de valoració
subjectius establerts a l’Annex XIII del Plec de clàusules administratives.
En data 25 de setembre de 2015, els vocals tècnics emeten l’informe relatiu als criteris
subjectius de les propostes presentades.
En data 28 de setembre de 2015, té lloc la tercera Mesa de Contractació. Abans de l’acte
públic d’obertura del sobre C, que inclou les proposicions relatives als criteris objectius, el
president explica el resultat de l’informe relatiu a la valoració dels criteris subjectius a la
Mesa de Contractació: la proposició presentada per ÈXIT DE DISSENY, SL obté una
puntuació de 22,68 punts sobre un total de 45 i la proposició presentada per NOE
CONCEPTOS ESPECIALES, SL obté una puntuació de 20,11 punts sobre un total de 45.
La Mesa avalua i accepta la proposta presentada.
Seguidament, el President procedeix a l’obertura del sobre que inclou la proposició
relativa als criteris objectius de les empreses ÈXIT DE DISSENY, SL i NOE CONCEPTOS
ESPECIALES, SL amb el resultat següent: presenten l’oferta econòmica i el pressupost
detallat del servei, amb inclusió dels conceptes sol.licitats.
El President lliura la documentació presentada per les dues empreses als vocals tècnics
per tal que comencin l’elaboració d’un informe tècnic sobre els criteris objectius i realitzin
la proposta d’adjudicació.
2. VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS OBJECTIUS
L’Annex XIII del Plec de clàusules administratives estableix, pel que fa a la valoració de
les característiques objectives de la prestació del servei una valoració màxima de 55
punts que es valorarà tenint en compte la reducció del preu en relació al preu màxim de
licitació. La valoració es farà segona la fórmula indicada a continuació:

Oferta més econòmica
Punts màxims x --------------------------------Oferta a valorar
La proposta d’ÈXIT DE DISSENY, SL es valora amb 54,31 punts sobre la puntuació total,
seguint la ponderació següent:
83.621,89 €
55 (punts màxims) x --------------------------------84.690,00 €

= 54,31 punts

La proposta de NOE CONCEPTOS ESPECIALES, SL es valora amb 55 punts sobre la
puntuació total, seguint la ponderació següent:
83.621,89 €
55 (punts màxims) x --------------------------------83.621,89 €

= 55 punts
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Com a resum, la valoració de l’apartat 2 és la següent:
Licitador

Valoració

ÈXIT DE DISSENY, SL

54,31

55

NOE CONCEPTOS ESPECIALES, SL

3.- RESUM DE LA VALORACIÓ TOTAL
El resum de la valoració obtinguda per les empreses ÈXIT DE DISSENY, SL i NOE
CONCEPTOS ESPECIALES, SL és la següent:
Criteris subjectius:

Licitador

Valoració
Apartat A

Valoració
Apartat B

Valoració
Apartat C

Valoració
Apartat D

VALORACIÓ
FINAL

12,43

4,25

3,00

3,00

22,68

11,11

4,00

2,00

3,00

20,11

ÈXIT DE
DISSENY, SL

NOE
CONCEPTOS
ESPECIALES,
SL

El licitador ha obtingut 43,75 punts sobre un total de 46
Criteris objectius:
Licitador

Valoració

ÈXIT DE DISSENY, SL

54,31

NOE CONCEPTOS ESPECIALES, SL

55
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Puntuació total:
En total, l’empresa ÈXIT DE DISSENY, SL obté la valoració de 76,99 punts sobre un total
de 100.
En total, l’empresa NOE CONCEPTOS ESPECIALES, SL obté la valoració de 75,11
punts sobre un total de 100.
4.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Per tot això, proposem a la Mesa de Contractació adjudicar el contracte de servei
consistent en la conceptualització, disseny, construcció, producció (direcció, coordinació,
muntatge, desmuntatge, manteniment i neteja) d’un estand que representi la ciutat de
Barcelona en l’Inno Design Tech Expo de Hong Kong, que es durà a terme a Hong Kong
del 3 al 5 de desembre de 2015 a l’empresa ÈXIT DE DISSENY, SL.

Barcelona, 28 de setembre de 2015

Damià Martínez Latorre
Vocal Tècnic

Maria Lladó Ribot
Vocal Tècnica

