INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS SUBJECTES A UN JUDICI DE VALOR
EN

EL

PROCEDIMENT

OBERT,

DEL

SERVEI

CONSTRUCCIÓ, PRODUCCIÓ, MUNTATGE,
TRANSPORT

I

EMMAGATZEMATGE

DE

CONSISTENT

DESMUNTATGE,
DUES

EN

LA

EMBALATGE,

EXPOSICIONS

QUE

REPRESENTEN LA PARTICIPACIÓ DE CATALUNYA I LES ILLES BALEARS COM
A CONVIDAT D’HONOR A LA 54 EDICIÓ DE LA FIRA DEL LLIBRE INFANTIL I
JUVENIL DE BOLONYA 2017

1. ANTECEDENTS DE FET

En data 13 de gener de 2017 es publica al DOGC, número 7286, l’anunci de licitació
del contracte de servei consistent en la construcció, producció (inclou direcció i
coordinació), muntatge, desmuntatge, embalatge, transport i emmagatzematge de
dues exposicions per a la participació de Catalunya i les Illes Balears com a convidat
d’honor a la 54a edició de la Fira del Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya 2017, que es
durà a terme a la ciutat de Bolonya del 3 al 6 d’abril de 2017.

En data 1 de febrer de 2017, acaba el termini per a la presentació de les proposicions
a la licitació esmentada. El licitador que presenta la seva oferta és: l’empresa Grop
Exposicions i Museografia SL.

En data 2 de febrer de 2017, 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 Grop
Exposicions i Museografia SL.

En data 8 de febrer de 2017, 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 la proposició relativa als criteris subjectes a un judici
de valor, amb el resultat següent:

-

Grop Exposicions i Museografia SL, presenta una memòria explicativa que conté la
planificació i gestió organitzativa de la realització del servei, un calendari i millores.

El President lliura la documentació presentada per l’empresa esmentada als vocals
tècnics per tal que comencin l’elaboració d’un informe tècnic de valoració sobre la
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proposta presentada segons els criteris de valoració establerts a l’Annex X del Plec de
clàusules administratives.

2. VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ RELATIVA ALS CRITERIS SUBJECTES
A JUDICI DE VALOR (sobre B)

Es valoren les característiques de la prestació del servei ofertat per l’empresa
licitadora en relació amb allò que es preveu a l’apartat 5 i 6 del Plec de prescripcions
tècniques (relatius a la descripció de LES EXPOSICIONS i contingut de servei)
establert en annex I del Plec de clàusules administratives (annex I: Plec de
prescripcions tècniques), que haurà de proveir l’empresa contractista, d’acord amb els
criteris de valoració relacionats en l’Annex IX.

Es valoren els aspectes següents:

2.1 Planificació i gestió organitzativa de la realització del servei.

En concret, es valorarà l’adequació de la planificació i gestió organitzativa de la
realització del servei proposat pel licitador a les previsions establertes en les
prescripcions 5 (descripció de LES EXPOSICIONS) i 6 (Construcció i producció de
LES EXPOSICIONS; embalatge i transport de LES EXPOSICIONS; muntatge i
desmuntatge de LES EXPOSICIONS; emmagatzematge de LES EXPOSICIONS, de la
publicació i del material de difusió que les acompanyen).

Valoració total: fins a 30 punts

La valoració del licitador GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL és la següent:

Es valora positivament la planificació del servei ofertat, tot i que no sigui molt detallat:
no es fa una descripció pormenoritzada de l’execució del servei en totes les seves
fases. No es fa una explicació de com es planifica dur a terme la construcció i
producció de LES EXPOSICIONS; embalatge i transport ; muntatge i desmuntatge; ni
de l’emmagatzematge de la publicació i del material de difusió que acompanyen LES
EXPOSICIONS. Únicament es preveuen les diferents fases i les tasques assignades a
cada fase en el cronograma-calendari.
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En relació amb l’emmagatzematge de l’exposició sí que preveu que aquest es faci en
la seva nau, però no aporta cap tipus d’informació de com és aquesta (en relaicó amb
les humitats, seguretat, etc...).

En relació amb la gestió organitzativa de la realització del servei es valora molt
positivament la configuració de l’equip de treball de l’empresa licitadora, format per
tècnics especialitzats i amb experiència en la producció i muntatge d’exposicions.
També es valora positivament la distribució de les tasques de l’equip de treball.
Tot i que l’empresa licitadora designa el director general de l’equip de treball (Ernest
Montllor) com a responsable de l’execució del projecte davant la Propietat (l’IRL) i la
Direcció Facultativa (el despatx d’arquitectura responsable del disseny de les
exposicions), no es valora gaire positivament el fet que no s’expliciti de manera
concreta la interlocució del personal de l’empresa licitadora (especialment el cap
d’equip) amb el despatx d’arquitectura. Aquest punt és particularment important, ja que
al punt 6.1 del Plec de prescripcions tècniques es remarca que “la construcció,
producció i muntatge de LES EXPOSICIONS serà supervisada pel despatx
d’arquitectura responsable del disseny de LES EXPOSICIONS, que controlarà tot el
procés seguint el calendari establert” (també s’hi torna a fer referència en el punt
6.5.1).
Es valora positivament el fet que s’hagi previst la participació del mateix cap d’equip al
llarg de tot el procés, tant durant la producció al taller com durant la instal·lació de les
exposicions a Bolonya (i tant per a la fase de muntatge com per a la de desmuntatge).

Valoració: 18 punts

2.2 Calendari

Es valora el detall del calendari presentat pel licitador, tant el transport com el
muntatge i desmuntatge de les exposicions. En conseqüència, també es valoren les
condicions d’accés i treball en els espais on es presentaran les exposicions.

Valoració: fins a 10 punts

La valoració del licitador GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL és la següent:

Es valora positivament el grau de detall del cronograma general de les fases del
projecte, així com de les tasques a realitzar en cada una de les fases.
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Es valora especialment que l’empresa licitadora tingui en compte el caràcter
experimental de les exposicions, sobretot la del recinte firal (en la que juga un paper
clau una gran quantitat de cables en tensió). I que, per aquest motiu, s’hagi previst un
temps per a la realització de mostres i proves al taller i poder comprovar així la
seguretat de les instal·lacions de les exposicions.

Valoració: 9 punts

2.3 Millores

Es valoraran les millores proposades en relació únicament amb els aspectes següents:
- producció de les exposicions (prescripció 6.1)
- proposta de lloguer de materials per al muntatge i d'elements no presents en la
prescripció 6.1
- proposta d’embalatges de tots els elements que configuren LES EXPOSICIONS
(prescripció 6.2)
- muntatge de LES EXPOSICIONS (prescripció 6.3)
- desmuntatge de LES EXPOSICIONS (prescripció 6.3)
- emmagatzematge de LES EXPOSICIOS i del material de difusió que les
acompanyen (prescripció 6.4)

Valoració: fins a 5 punts

La valoració del licitador GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL és la següent:

Es valora positivament el conjunt de canvis que l’empresa licitadora proposa en la
construcció de l’exposició del recinte firal (no s’esmenten millores per a l’exposició de
l’Archiginnasio). Es consideren millores interessants les referides a les planxes que hi
ha sota les hamaques, i també les propostes següents: la utilització de tubs d’acer
galvanitzat a les beines en lloc de tubs d’alumini; la confecció de les lones de les
hamaques amb màquina de doble capçal; la col·locació d’un tub de silicona com a
funda dels cables d’acer en els punts de contacte amb elements de la fira i en els
punts de fixació de les teles; i l’embalatge de les il·lustracions originals amb carpetes
de cartró ploma, prèviament embolicades amb paper tissú de conservació. Tanmateix,
la incorporació d’aquestes millores s’haurà d’acordar primer amb el despatx
d’arquitectura responsable del disseny de les exposicions.
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Es valora positivament que l’empresa licitadora utilitzi la seva nau per realitzar el
premuntatge i per ensenyar les mostres al client i a la Direcció Facultativa.

Valoració: 4 punts

3. RESUM DE LA VALORACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ SUBJECTA A CRITERIS
DE VALORACIÓ SUBJECTIVA

Com a resum, la valoració de la mesa B és la següent:

Planificació i gestió
organitzativa (màx.
30)

Calendari

Millores

TOTAL

(màx. 10)

(màx. 5)

(màx. 45)

9
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31

Grop
Exposicions i
Museografia,

18

SL

El licitador GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL ha obtingut 31 punts sobre un
total de 45.

Barcelona, 14 de febrer de 2017

Izaskun Arretxe

Marc Dueñas

Vocal tècnica

Vocal tècnic
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