INFORME TÈCNIC SOBRE ELS CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR DEL
CONTRACTE LOT 2: SERVEI DE SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DEL
MOBILIARI I ESTRIS DE CUINA I VAIXELLA DE L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
LA TEIXONERA AL CARRER ARENYS Nº83, BARRI DE LA TEIXONERA,
DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ, BARCELONA.

Procediment nº A145 22 001
CEB-2022-3

desembre 2021

Assumpte: Anàlisi Tècnic dels criteris subjectes a un judici de valor, d’acord amb el
Plec de Clàusules Administratives Particulars, de les ofertes presentades al Concurs
del contracte d’Obres de construcció i serveis de control de qualitat, subministrament i
muntatge del mobiliari i equipament de la nova escola-bressol municipal la Teixonera
al carrer Arenys nº 83, districte d’Horta-Guinardó, Barcelona.
Lot 2: subministrament i muntatge del mobiliari i estris de cuina i vaixella de l’escola
bressol municipal la Teixonera al carrer Arenys nº83, barri de la Teixonera, districte
d’Horta-Guinardó, Barcelona.
En relació amb l’assumpte epigrafiat, s’emet el següent:

INFORME

TÈCNIC

En l’esmentat procés d’adjudicació s’han presentat les següents empreses:
Núm. plica
1

NOM LICITADOR
ERGOKIDS SL

La puntuació i valoració de cada un dels criteris de valoració establerts en el plec de
clàusules administratives particulars son els següents:
SOBRE B. CRITERIS AVALUABLES SEGONS JUDICI DE VALOR
La màxima extensió de l’oferta tècnica no podrà ser superior a 6 folis DIN-A4 escrits a
una pàgina amb tipus de lletra Arial 12. Per la confecció del pla d’obres, el licitador
podrà emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el número de fulls en el límit
màxim de 10.
Les ofertes presentades, seran revisades adequadament i homogeneïtzades, abans
de ser puntuades.
La proposició tècnica es valorarà en relació als criteris sotmesos a judici de valor
d’acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri.
Posteriorment s’ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent, i
s’aplicarà la fórmula següent, per obtenir la puntuació. La fórmula s’aplicarà a cada un
dels 3 criteris per separat i després s’obtindrà la puntuació total.

En el cas de que cap de les ofertes superi en 50% de la valoració de cada criteri. La
puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes
tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula i la formula no s’aplicarà.
Es consideraran propostes amb qualitat tècnica inacceptable i per tant seran excloses
de la licitació, les que obtinguin una puntuació total inferior a 12,5 punts.
Es valorarà en funció dels criteris següents:
1. Elaboració d’un estudi de la instal·lació i muntatge (Fins a 10 punts)
Es valorarà l’adequació de l’estudi a la realitat del projecte i del edifici, la coherència
entre tot els aspectes continguts en l’estudi i la identificació correcta, concreta i
adequada del procés de subministrament, col·locació i instal·lació, singularitats i
peculiaritats per portar a terme el servei de subministrament i instal·lació del mobiliari.
L’estudi incorporarà:
a) descripció i estudi del procés de subministrament, col·locació i/o instal·lació del
mobiliari, amb la descripció dels mitjans previstos per portar a terme el servei (fins a 4
punts)
b) Programa de subministrament i col·locació amb la planificació temporal de les feines
a realitzar (fins a 2 punts)
c) definició dels aspectes crítics, peculiaritats i dificultats del procés subministrament,
col·locació i/o instal·lació del mobiliari (fins a 2 punts)
d) organització interna i implantació del servei per al subministrament i col·locació i/o
instal·lació del mobiliari (fins a 2 punts)
Havent estudiat l’oferta tècnica presentada, l’empresa ERGOKIDS SL proposa amb
suficient detall l’estudi de la instal·lació i muntatge. Contempla l’adaptació de les feines
d’acord el ritme real de l’obra i per petició de la direcció facultativa. Detalla el programa
de subministrament i col·locació individualment per producte (mobiliari). En la definició
dels aspectes crítics, peculiaritats i dificultats del procés de subministrament en
detecta la mancança de mobiliari mínim a l’interior de les aules (armari guarda
matalassos, canviadors, tancament de la zona d’aigua...) i la necessitat de revisar les
distancies de seguretat pels jocs d’exteriors.
L’organització interna i implantació del serveis es considera suficient i adient per al
servei licitat, també detalla els tallers de fabricació de mobiliari i els magatzems de que
disposa per a executar el servei.
Empreses
ERGOKIDS SL

TOTAL punt.1
10

2. Anàlisi d’interferències de les actuacions (Fins a 6 punts)
Per el anàlisis de les principals interferències de les actuacions a realitzar amb el
funcionament del centre escolars i espais afectats, s’indicaran les mesures a adoptar,
a càrrec de l’adjudicatari, que ajudin a reduir-les.
En aquest apartat es valorarà l’exposició dels procediments i les mesures proposades
per compatibilitzar el subministrament, col·locació i/o instal·lació del mobiliari de
l’escola bressol amb l’obra en execució. Es valorarà la idoneïtat de les propostes tenint
en compte la naturalesa dels edificis, l’objecte del contracte i els seus usuaris.
D’acord l’oferta tècnica presentada, l’empresa ERGOKIDS detecta, principalment,
interferències respecte l’obra en quant a reforços els paraments per a la instal·lació de
mobiliari penjat, nous punts de llum per a elements no previstos en el projecte,
ancoratge d’elements de joc, entre altres.
Empreses
ERGOKIDS SL

TOTAL punt.2
6

3. Mesures de gestió mediambiental específiques (Fins a 4 punts)
Es proposaran dos mesures de gestió mediambiental especifiques a implementar per
la realització dels treballs, que es puntuaran amb un màxima de 2 punts per a
cadascuna. La suma de la valoració individualitzada de cada proposta donarà la
puntuació de l’apartat 3.
Per a la seva valoració es considerarà la conveniència i la seva eficàcia dins de la
naturalesa de les accions realitzades en l’execució del contracte.
Revisada l’oferta la proposta presenta mesures de gestió mediambientals de les que
destaquen la utilització de fusta pels mobles de gestió forestal sostenible amb distintiu
FSC i PEFC, i productes sense substàncies tòxiques, entre d’altres.
Empreses
ERGOKIDS SL

TOTAL punt.3
4

4. Descripció dels sistemes d’assegurament de la qualitat del servei de
subministrament, col·locació i instal·lació del mobiliari i del sistema post-venta
de l’empresa, la seva organització en relació al contracte i la concordança
d’ambdues (Fins a 5 punts.)
a- Respecte a l’assegurament de la qualitat es valorarà la definició i enumeració dels
processos, els mecanismes de control per a la seva gestió, la definició dels mitjans i
estructura establerta, i la seva relació amb la garantia subministrament, col·locació i
instal·lació del mobiliari de l’escola bressol (fins a 2 punts)
b- Respecte al sistema post-venda es valorarà sistema d’atenció al client, estructura

especifica, els procediments i mitjans establerts i els temps de resposta (fins a 3 punts)
Respecte l’assegurament de la qualitat l’empresa licitadors declara que disposa de la
certificació per a Mobiliari infantil amb Marca de Qualitat atorgada per la certificadora
Tecnalia i que disposa de sistemes de Gestió de Qualitat que asseguren la garantia
dels productes.
Empreses

TOTAL punt.4
5

ERGOKIDS SL

A la vista de les valoracions precedents, la puntuació final és la següent:

Núm.
plica
1

NOM LICITADOR
ERGOKIDS SL

Barcelona, a data de la signatura digital

Antoni Garcia Salanova
Director d’Equipaments Educatius
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5

