INFORME DE VALORACIÓ DE LA OFERTA TÈCNICA PRESENTADA AL SOBRE A, EN
REFERÈNCIA AL PLEC REGULADOR DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
DE ROBA ESPORTIVA PER ALS PARTICIPANTS DE LA LLIGA UNIVERSITÀRIA,
EQUIPACIONS DE LES SELECCIONS ESPORTIVES DE LA UNIVERSITAT DE
BARCELONA
EXPEDIENT 2021/192
D’acord amb la documentació i mostres presentades per l’única empresa participant
CUSTOMIFY PERSONALIZACIÓN, S.L. amb NIF: B55297683, i seguint els criteris de valoració
subjectius establerts al Plec de clàusules administratives que regeixen el present expedient, a
l’apartat I. 1. A) del quadre de característiques, s’informa del següent:
a) Qualitat de les peces de roba presentades. .CUSTOMIFY PERSONALIZACIÓN, S.L. ha presentat les següents mostres següents,
amb el detall de les característiques tècniques que es detalla, segons les etiquetes i les
fitxes tècniques de cadascuna:
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•
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•
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•

Pantaló Bermuda ; Teixit 100% polièster, 200 g/m²,butxaques amb cremallera,
cintura amb cordó elàstic. Unisex. Personalització mitjançant serigrafia a 1
color.
Polo unisex; Teixit cotó 100%. Piqué 200 g/m². Personalització mitjançant escut
flock.
Samarreta de màniga curta casual; Teixit Single Jersey, 100% cotó prerentat,
fil de malla contínua (ring-spun) 180 g/m². Personalització mitjançant serigrafia
amb distintiu UB i especialitat esportiva a 1 color.
Pantalons llargs de xandall, amb cintura ampla ajustable mitjançant cordó,
baixos de puny ajustat, costures reforçades, butxaques laterals amb viu i
butxaca posterior de cantonada amb vista pespunteada. 60% cotó / 40%
polièster, pelfa no perxada. Personalització amb escut UB i nom UB.
Jaqueta encoixinada amb caputxa, 100% Nylon 20D, 40g/m2, dues butxaques
laterals amb cremallera. Tancament de puny elàstic. Cordó ajustable a la
cintura. Personalització mitjançant serigrafia.
Armilla lleugera amb dues butxaques. 100% guata de polièster. 70g/m2.
Personalització mitjançant serigrafia.
Jaqueta NEOPRÉ Softshell de 2 capes amb tall esportiu, Extern 92% polyester
/ 8% elastane, . Intern microfleece polyester, 300 g/m². Personalització
mitjançant serigrafia.
Dessuadora unisex blau marí a doble amb cordó; Butx50% algodón / 50%
poliéster, felpa perchada , 280 g/m². Personalització mitjançant brodat (2
colors; “Barcelona” amb aplicació tèxtil interior i fistonat exteriorment.
Dessuadora unisex gris caputxa doble amb cordó; Butxaca tipus cangur amb
costures reforçades; Teixit PST/ Perfect Sweat Technology, 50% algodón /
50% poliéster, felpa perchada , 280 g/m
Jaqueta tallavents en teixit tècnic lleuger, 100% poliéster cuadrillé, 70 g/m².
Personalització mitjançant escut flock.
Kit de pantaló i samarreta Lligues Universitàries (futbol/voleibol). Teixit 100%
polièster. 12 colors diferents. Personalització mitjançant serigrafia i dorsal
lligues a samarreta i pantaló.
Kit de pantaló i samarreta Lligues Universitàries (bàsquet). Teixit 100%
polièster. 7 colors diferents. Personalització mitjançant serigrafia i dorsal lligues
a samarreta i pantaló.

•
•
•

Motxilla, 44 litres, Color negre/gris . Teixit 80% PES, 10% TPE, 10% EVA.
Personalitzada UB.
Bossa missatger bandolera (transport pc o carpeta documents). 50,5% Lona,
49,5% Poliéster.
Bossa de viatge. Tipus trolley. Teixit 93,5% Lona, 6,5% Poliéster.

Presenten també fitxes de cada producte amb les descripcions tècniques i
d’estampació. En el cas de les peces sublimades que constaven en el plec es fa la
valoració en base a aquestes fitxes.
Analitzades totes les mostres (de les quals algunes ja havíem revisat en anteriors
subministraments) i fitxes tècniques, essent totalment adequades a les característiques
tècniques indicades al plec de clàusules tècniques valorem la qualitat del material
presentat en 10 punts.
b) Organització del subministrament del material:
CUSTOMIFY PERSONALIZACIÓN, S.L. ha presentat la configuració de la gestió de les
comandes, sistema de producció i lliurament del material, així com mostres de la
personalització de les peces d’acord amb la imatge corporativa UB.
-

La costumització del material s’ajusta a les exigències indicades al Plec de
clàusules tot seguint els paràmetres de la imatge de la Universitat de Barcelona.
La valoració de la costumització del material és de 5 punts

-

El sistema de gestió de comandes i de les devolucions:
CUSTOMIFY PERSONALIZACIÓN, S.L. ha presentat un mapa de producció i de
gestió de les comandes tal i com s’especificava al Plec de Clàusules així com la
gestió de les devolucions. La plataforma de e-commerce que s’ha presentat és
específica per a l’adquisició de les equipacions esportives dels equips participants
a Lliga universitària i les seleccions esportives de la UB amb un sistema de
lliurament de les comandes personalitzat. Paral·lelament el sistema permet
conèixer per part de la universitat l’estat de la comanda i l’enviament per fer-ne el
seguiment.
La valoració de la gestió de les comandes i de les devolucions és de 8 punts

La valoració final dels criteris subjectius és de 23 punts amb el següent detall:
a) Qualitat de les peces de roba presentades: 10 punts
b) Organització del subministrament del material: 13 punts
- Costumització del material: 5 punts
- Gestió de comandes i devolucions: 8 punts
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