INFORME DE VALORACIÓ REFERENT AL CONTINGUT DELS SOBRES 2: DOCUMENTACIÓ
TÈCNICA RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR PER A
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I INSTAL∙LACIÓ DEL
MOBILIARI DEL NOU AULARI DE L’EDIFICI TCM6 DE LA FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ‐
MARESME
Exp. núm.: 41/2016

S’INFORMA de la revisió i valoració de la documentació continguda en els sobres 2 de la licitació
a dalt referida, d’acord amb el contingut dels plecs de Prescripcions Tècniques i amb els criteris
avaluables mitjançant judici de valor indicats en la clàusula 11, apartat B) dels Plecs de
Condicions Administratives Particulars, que són:
1. Criteris avaluables mitjançant judici de valor. Taula de valoració.
Criteri de puntuació
1.

Puntuació màxima

Adequacions tècniques del mobiliari a subministrar, en funció de la seva
adequació als requeriments tècnics sol∙licitats; tenint en compte les
qualitats dels materials, funcionalitat, el acabats, el compliment dels
dissenys i especificacions, etc.
24 punts
S’atorgarà la major puntuació a aquell que presenti un grau de compliment
de les especificacions tècniques del plec de prescripcions tècniques més
elevat, i la resta proporcionalment. No es valorarà informació no rellevant.

2.

Proposta de planificació de la fabricació, el subministrament, el procés
d’instal∙lació i posterior servei de postvenda, que en tot cas haurà
d’incloure:

-

Capacitat de resposta per adaptar el planning i la organització del procés
de lliurament i muntatge, incloent la fabricació, als requeriments de la
Fundació (fins a 4 punts)
Capacitat logística: Equips humans i materials per dur a terme el lliurament
i muntatge del mobiliari (fins a 4 punts)

-

8 punts

S’atorgarà la major puntuació a aquell que presenti un grau de compliment
de les especificacions tècniques del plec de prescripcions tècniques més
elevat, i la resta proporcionalment. No es valorarà informació no rellevant.

3.

Altres millores: es valorarà les propostes de millores en producte, acabats
i serveis, inclosos en l’oferta econòmica:

8 punts

-

Aportació de solucions de disseny per millora d’espai i adaptabilitat
(fins a 2 punts)
Ampliacions de les garanties i serveis postvenda (fins a 2 punts)
Característiques ambientals, com ara utilització de materials
provinents de reciclatge, absència de substàncies nocives als
recobriments (fins a 2 punts)
Altres millores (fins a 2 punts).

S’atorgarà la major puntuació a aquell que presenti un grau de compliment
de les especificacions tècniques del plec de prescripcions tècniques més
elevat, i la resta proporcionalment. No es valorarà informació no rellevant.

2. Empreses licitadores
Les empreses que han presentat les seves ofertes han estat:
Empresa
S&T 96, S.L.
MIRPLAY S.L.

Lot 1
SI
SI

Lot2
SI
NO

3. Valoració de la documentació Tècnica aportada relativa als criteris d’adjudicació que
depenen d’un judici de valor.
3.1. LOT 1: Taules bàsiques i cadires
3.1.1. Adequacions tècniques del mobiliari a subministrar.
Ambdues empreses presenten les característiques tècniques bàsiques demanades en els plecs
tècnics.
L’única millora observada és de S&T96 referent a la pintura amb 100um, més elevada que les
80um de les condicions tècniques.
També destacar que les característiques dels materials, quedem millor expressades en la
proposta de S&T96. Per tant la proposta de puntuació d’aquest apartat és:
Empresa
S&T 96, S.L.
MIRPLAY S.L.

Adequació
Tècnica
24
23,5

3.1.2. Proposta de planificació de la fabricació, el subministrament, el procés d’instal∙lació i
posterior servei de postvenda.
En aquest apartat es valoren dos paràmetres bàsics: el planning i la logística, amb l’objectiu
primordial de garantir els terminis i qualitat del subministrament.
En relació al planning, les dues ofertes estan molt iguales en un termini de 28 i 30 dies, fet que
compleix amb el requeriment del concurs.

En la logística, malgrat tots dos demostren capacitat per dur a terme el subministrament i
muntatge del mobiliari, S&T96 presenta una planificació més acurada amb el detall dels recursos
necessaris i la seva funció, que ens dona més seguretat pel fet de disposar d’un anàlisis de les
necessitats a priori.
Donades aquestes consideracions, la proposta de puntuació és:
Empresa

Planificació de la fabricació, el
subministrament, el procés d’instal∙lació

S&T 96, S.L.
MIRPLAY S.L.

Planificació
4
4

Logística
4
3,75

TOTAL
8
7,75

3.1.3. Altres millores: es valorarà les propostes de millores en producte, acabats i serveis inclosos
en l’oferta econòmica.
En aquest cas valorarem les aportacions realitzades en disseny, garanties i serveis postvenda,
consideracions mediambientals i altres aportacions.
En relació al disseny, malgrat que en els cas actual no calia fer un disseny, de les capacitats
mostrades, MIRPLAY és qui demostra una major capacitat en l’assessorament i posta en pràctica
del disseny de mobiliari i espais docents, amb una major experiència.
Respecte a les garanties i serveis postvenda s’adjunta la següent taula comparativa:
S&T96
Garantia 7 anys
Peces de substitució 8 anys
Servei d'atenció en 4 hores
Revisió cada 6 mesos els dos primers anys

MIRPLAY
Garantia 5 anys
Peces de substitució 6 anys
Servei d'atenció en 48 hores
Visites de control durant 2 anys

Tal i com es pot comprovar, hi ha unes millores de S&T96 respecte a MIRPLAY.
En els temes mediambientals, les dues empreses exposen la seva cura amb el medi ambient,
però S&T96, a més, aporta els certificats ISO 14001 i certificats de les empreses subministradora
de les matèries primeres.
En l’apartat de millores, totes dues proposen disposar de material en stock per a millorar el
temps de resposta en cas de necessitat de substitució.
Ateses les observacions anteriors, la proposta de puntuació és:
Empresa

S&T 96, S.L.
MIRPLAY S.L.

Altres millores: es valorarà les propostes de millores en producte, acabats
i serveis
Disseny
Garanties Mediambiental
Altres
TOTAL
0,75
2
2
0,5
5,25
1
1,25
1,25
0,5
4

3.1.4. Valoració final LOT 1
Atès les puntuacions anteriors, la valoració final del sobre 2 en el LOT 1 seria:

Valoració

S&T96

Adequacions tècniques del mobiliari a subministrar
Proposta de planificació de la fabricació, el
subministrament, el procés d’instal∙lació
Altres millores: es valorarà les propostes de millores
en producte, acabats i serveis

TOTAL

24
8

MIRPLAY
23,5
7,75

5,25

4

37,25

35,25

3.2 LOT 2: Pissarres
Dins aquesta modalitat només s’ha presentat com a licitant l’empresa S&T96, que presenta les
mateixes condicions de planificació, logística i garanties que en el LOT 1, amb l’única diferencia
de les millores, on no proposen disposar d’elements de substitució en stock, per raons obvies i
ofereixen esborradors semihumits per al manteniment de les superfícies.
Amb tot això es proposa les següents valoracions total i final, pel que fa als criteris avaluables
mitjançant judici de valor indicats al punt 1 d’aquest informe :

Valoració
Adequacions tècniques del mobiliari a subministrar
Proposta de planificació de la fabricació, el
subministrament, el procés d’instal∙lació
Altres millores: es valorarà les propostes de millores
en producte, acabats i serveis

TOTAL

Mataró, a 4 de juliol del 2016

Juan Gil Lopez
Director Serveis de Base i Infraestructures

S&T96
24
8
4,5
36,5

