ANÁLISI PROPOSTA AVALUABLE MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR

OBJECTE: LOTS DE NADAL

EXPEDIENT: 14916529

SOCIETAT: TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A. i FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A. (en conjunt, "TMB") i
PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, S.A.

Respecte del sobre 2, el Plec de Condicions Particulars de la licitació recull els següents aspectes subjectes a judicis
de valor:

a) S’atorgarà la màxima puntuació (10 punts) a la proposta que garanteixi l’absència d’incidències en la
disponibilitat de lots de Nadal, i la minimització del temps de resposta per resoldre dites incidències.
- Llobet garanteix disponibilitat de lots en els locals amb la reposició diària d’allò entregat esgotant el
màxim de capacitat dels locals (4.100 lots en total) fins exhaurir el total a entregar. El temps de resposta
en cas d’incidència és de 4h. Per això se li atorga 10 punts.
- Cerezo simplement aporta una declaració responsable dient que atendran les incidències, gràcies a
disposar del producte a prop de Barcelona. No especifica terminis. Per això se li atorga 1 punt.
b) S’atorgarà la màxima puntuació (10 punts) a la proposta que garanteixi l’absència i minimització d’
incidències amb qualsevol producte dels que configuren cada lot de Nadal, i per tant, el menor marge de
temps per resoldre-les i gestions associades.
- Llobet garanteix la reposició de productes en un màxim de 4 hores i posa una persona de contacte de
referència. Per això se li atorga 10 punts.
- Cerezo simplement aporta una declaració responsable de que atendrà les incidències. Per això se li
atorga 1 punt.
c) La presentació de l’oferta base pel que fa a tipus i característiques dels productes és obligatòria.(No la
marca, que és de referència) Es valoraran (fins a 10 punts) propostes respecte el pes, les quantitats, les
qualitats, composicions i dels productes que composen cadascun dels lots de Nadal. Per aquells
productes que no coincideixin amb la marca suggerida a títol de referència en els plecs tècnics, s’han de
presentar mostres i es valorarà la màxima qualitat respecte a la marca de referència; el mateix per tot allò
que es presenti com alternatiu.
- Llobet detalla quins productes són coincidents amb aquells indicats a títol de referència, i aporta
mostres d’aquells pels que no s’indica marca de referència. Les mostres presentades són de qualitat
similar a la marca de referència. S’atorga 10 punts.
- Cerezo no indica res respecte dels productes ni aporta mostres. S’atorguen 0 punts.
Conclusió de les valoracions:
-

Llobet: 30 punts
Cerezo: 2 punts

