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INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS SUBJECTES A UNA VALORACIÓ
AUTOMÀTICA EN EL PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI CONSISTENT EN EL
TRANSPORT, MUNTATGES I DESMUNTATGES DE L’EXPOSICIÓ “LA VERITAT
INEFABLE: EL LLIBRE D’AMIC E AMAT DE RAMON LLULL”, DURANT EL SEU
PERÍODE D’ITINERÀNCIA EN NOU CIUTATS EUROPEES

1. ANTECEDENTS DE FET
En data 10 de juny de 2016 es publica al DOGC, número 7139, l’anunci de licitació del
contracte del servei consistent en el transport, muntatge i desmuntatge de l’exposició “La
veritat inefable: el Llibre d’Amic e Amat de Ramon Llull” durant el seu període d’itinerància
per les nou ciutats europees que es detallen a l’annex I.a del Plec de clàusules
administratives (en endavant, l’EXPOSICIÓ).
En data 28 de juny de 2016, acaba el termini per a la presentació de les proposicions a la
licitació esmentada. Els licitadors que presenten la seva oferta són: el Sr. Roc Terricabras
Ximenes i les empreses Aliance-Brother SL, Grop Exposicions i Museografia SL, i Estudi
Ferran Sendra, SL.
En data 29 de juny de 2016, 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 del Sr. Roc Terricabres Ximenes i de
les empreses Grop Exposicions i Museografia SL, Aliance-Brother SL i Estudi Ferran
Sendra SL.
En data 4 de juliol de 2016, té lloc la segona Mesa de Contractació. L’acte s’inicia amb la
lectura de l’acta de la primera Mesa i seguidament es procedeix a l’acte públic d’obertura
del sobre B, que inclou les proposicions relatives als criteris subjectes a un judici de valor,
amb el resultat següent:
-

-

-

-

Roc Terricabres Ximenes, presenta una memòria explicativa que conté la planificació,
gestió organitzativa i pla de treball del contingut del servei, calendari i full de ruta, les
millores, la substitució del vehicle i de l’equip humà i la descripció dels magatzems.
Grop Exposicions i Museografia SL, presenta una memòria explicativa que conté la
planificació, gestió organitzativa i pla de treball del contingut del servei, calendari i full
de ruta, les millores, la substitució del vehicle i de l’equip humà i la descripció dels
magatzems.
Aliance-Brother SL, presenta una memòria explicativa que conté la planificació, gestió
organitzativa i pla de treball del contingut del servei, ruta, les millores, la substitució
del vehicle i de l’equip humà i la descripció dels magatzems.
Estudi Ferran Sendra SL, presenta una memòria explicativa que conté la planificació,
gestió organitzativa i pla de treball del contingut del servei, calendari i full de ruta, les
millores, la substitució del vehicle i de l’equip humà i la descripció dels magatzems.
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El President lliura la documentació presentada per les empreses esmentades a les vocals
tècniques per tal que comencin l’elaboració d’un informe tècnic de valoració sobre les
propostes presentades segons els criteris de valoració establerts a l’Annex X del Plec de
clàusules administratives.
Com a resum, la valoració de la mesa B és la següent:

Roc Terricabres
Ximenes
Grop Exposicions i
Museografia, SL
Aliance-Brother, SL
Estudi Ferran
Sendra, SL

Planificació,
gestió
organitzativa i
programa de
treball (màx. 21)

Calendari i
full de ruta
(màx. 3)

Millores
(màx. 15)

Substitució
del vehicle i
personal
(màx. 3)

Magatzems
(màx. 3)

TOTAL

15

2

12

3

2

34

19

3

13

3

0

38

9

0

4

1

3

17

8

1

8

2

2

21

El licitador ROC TERRICABRES XIMENES ha obtingut 34 punts sobre un total de 45.
El licitador GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL ha obtingut 38 punts sobre un
total de 45.
El licitador ALIANCE-BROTHER SL ha obtingut 17 punts sobre un total de 45.
El licitador ESTUDI FERRAN SENDRA SL ha obtingut 21 punts sobre un total de 45.
En data 8 de juliol de 2016, té lloc la tercera Mesa de Contractació. L’acte s’inicia amb la
lectura de l’acta de la segona Mesa i seguidament es procedeix a l’acte públic d’obertura
del sobre C, que inclou les proposicions relatives als criteris objectius.
El President lliura la documentació presentada per les empreses esmentades a les vocals
tècniques per tal que elaborin l’informe tècnic de valoració segons els criteris objectius
(subjectes a una valoració automàtica).

2. VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS OBJECTIUS
2.1 CRITERIS OBJECTIUS
Es valoren les ofertes presentades per les empreses d’acord amb els criteris de valoració
(Annex X) en relació amb el contingut del servei que es preveu a l’apartat 5 del Plec de
prescripcions tècniques (Annex I).
L’Annex X 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 segons la fórmula indicada a continuació:
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Oferta més econòmica
Punts màxims x --------------------------------Oferta a valorar

2.2 VALORACIONS

La proposta de ROC TERRICABRES XIMENES es valora amb 47,7 punts sobre la
puntuació total, seguint la ponderació següent:
51.999,75 €
55 (punts màxims) x --------------------------------59.953,08 €

= 47,7 punts

La proposta de GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL es valora amb 50,64
punts sobre la puntuació total, seguint la ponderació següent:
51.999,75 €
55 (punts màxims) x --------------------------------56.477,31 €

= 50,64 punts

La proposta de ALIANCE-BROTHER, SL es valora amb 55 punts sobre la
puntuació total, seguint la ponderació següent:
51.999,75 €
55 (punts màxims) x --------------------------------51.999,75 €

= 55 punts

La proposta de ESTUDI FERRAN SENDRA, SL es valora amb 49,93 punts sobre
la puntuació total, seguint la ponderació següent:
51.999,75 €
55 (punts màxims) x --------------------------------57.249,94 €

= 49,96 punts
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2.3 RESUM VALORACIONS DELS CRITERIS OBJECTIUS
Com a resum, la valoració relativa als criteris objectius és la següent:
Licitador

Valoració

ROC TERRICABRES XIMENES

47,7

GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA,
SL

50,64

55

ALIANCE-BROTHER, SL

49,96

ESTUDI FERRAN SENDRA, SL

3. VALORACIÓ TOTAL
La puntuació total obtinguda pels licitadors és la següent:
El licitador ROC TERRICABRES XIMENES ha obtingut 81,7 punts sobre un total de 100.
El licitador GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL ha obtingut 88,64 punts sobre un
total de 100.
El licitador ALIANCE-BROTHER SL ha obtingut 72 punts sobre un total de 100.
El licitador ESTUDI FERRAN SENDRA SL ha obtingut 70,96 punts sobre un total de 100.
D’acord amb les valoracions dels apartats anteriors, GROP EXPOSICIONS I
MUSEOGRAFIA, SL obté 88,64 punts sobre un total de 100. Per la qual cosa, es proposa
adjudicar aquest servei consistent en la contractació del transport, muntatges i
desmuntatges de l’exposició “La veritat inefable: el Llibre d’amic e amat de Ramon Llull”
durant el seu període d’itinerància en nou ciutats europees.

Barcelona, 11 de juliol de 2016

Maria Lladó
Vocal tècnica

Marta Oliveres
Vocal tècnica

