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INFORME TÈCNIC
Informe valoració de les ofertes presentades al contracte de subministrament, en règim de
lloguer de carpes amb aparells de calefacció, per als actes culturals organitzats des del servei
de cultura de l’Ajuntament de Sant Cugat
El termini de presentació d’ofertes de subministrament de Carpes amb calefacció si s’escau per
als actes organitzats des del servei de Cultura de l’Ajuntament de Sant Cugat expirava el
dilluns dia 20 de desembre del 2022.
Un cop exhaurit el termini de presentació d’ofertes han respost tres empreses de les quals una
s’ha descartat per no poder donar servei ambles dates en que es demanen i les altres dues han
presentat oferta per als dos lots.
L’empresa Carpes Maestrat s’ha exclòs donat que no disposen del material demanat per les
dates en que es demana.
Les dues empreses que han presentat oferta als dos lots són:
INTEGRAL ALQUILER S.L.
R.J. Serveis Festes i Espectacles S.L.
Un cop analitzades les ofertes econòmiques les puntuacions per a cada un dels LOTS és la
següent:

Puntuació LOT 1

Oferta econòmica LOT 1
Reducció termini en cas d'urgència
Total Puntuació LOT 1

Puntuació LOT 2

Oferta econòmica LOT 2
Reducció termini en cas d'urgència
Total Puntuació LOT 2

90,00

45,02

0

8

90,00

53,02

INTEGRAL ALQUILER

RJ SERVEIS

86,54

90,00

0

8

86,54

98,00

INTEGRAL ALQUILER

RJ SERVEIS

Per tant segons la puntuació sorgida dels càlculs establerts als plecs de clàusules tècniques del
contracte es conclou l’adjudicació dels següents Lots a les empreses que es defineixen a
continuació:
Lot 1.- adjudicat a l’empresa INTEGRAL ALQUILER S.L. Per disposar de una puntuació de
90 punts sobre 100 possibles.

Es descarta l’empresa R.J. Serveis, Festes i Espectacles S.L. per al LOT 1, amb una puntuació
de 53,02 punts .
LOT 2.- Adjudicat a l’empresa R.J. Serveis, Festes i Espectacles S.L. per disposar d’una
puntuació de 98 punts sobre 100 possibles.
Es descarta l’empresa INTEGRAL ALQUILER S.L. per al LOT 2, amb una puntuació de 86,54
punts .
Tot seguit annexem la justificació dels nombres de la puntuació en funció de les ofertes
presentades per les dues empreses.
LOT 1

Concepte

Detalls

Carpa de 3 x 3 metres amb
INCLOU
MUNTATGE
I
laterals i sense terra. Amb 2
DESMUNTATGE i un període de 6
pesos per peu (20 kg a cada
dies de lloguer
peu).

INTEGRAL
ALQUILER
Preu Unitari

RJ SERVEIS
Preu Unitari

300,00 €

280,00 €

380,00 €

290,00 €

380,00 €

520,00 €

350,00 €

590,00 €

425,00 €

810,00 €

Carpa de 3 x 3 metres amb
laterals i sense terra. Amb 2
INCLOU
MUNTATGE
I
pesos per peu (20 kg a cada
DESMUNTATGE i un període de 6
peu) amb llum pròpia, quadre
dies de lloguer
elèctric amb endolls i cablejat
homologat segons REBT.
Carpa de 3 x 3 metres amb
laterals i amb terra de fusta.
Si la carpa no cargolada al
INCLOU
MUNTATGE
I
terra caldran pesos (20 Kg a
DESMUNTATGE i un període de 6
cada peu) amb llum pròpia,
dies de lloguer
quadre elèctric amb endolls i
cablejat homologat segons
REBT.
Carpa de 4 x 4 metres amb
INCLOU
MUNTATGE
I
laterals i sense terra. Amb 2
DESMUNTATGE i un període de 6
pesos per peu (20 kg a cada
dies de lloguer
peu).
Carpa de 4 x 4 metres amb
laterals i sense terra. Amb 2
INCLOU
MUNTATGE
I
pesos per peu (20 kg a cada
DESMUNTATGE i un període de 6
peu) amb llum pròpia, quadre
dies de lloguer
elèctric amb endolls i cablejat
homologat segons REBT.

Carpa de 4 x 4 metres amb
laterals i amb terra de fusta.
Si la carpa no cargolada al
INCLOU
MUNTATGE
I
terra caldran pesos (20 Kg a
DESMUNTATGE i un període de 6
cada peu) amb llum pròpia,
dies de lloguer
quadre elèctric amb endolls i
cablejat homologat segons
REBT
Carpa de 5 x 5 metres amb
INCLOU
MUNTATGE
I
laterals i sense terra. Amb 2
DESMUNTATGE i un període de 10
pesos per peu (20 kg a cada
dies de lloguer
peu).

525,00 €

1.090,00 €

450,00 €

760,00 €

525,00 €

930,00 €

Carpa de 5 x 5 metres amb
laterals i sense terra. Amb 2
INCLOU
MUNTATGE
I
pesos per peu (20 kg a cada
DESMUNTATGE i un període de 10
peu) amb llum pròpia, quadre
dies de lloguer
elèctric amb endolls i cablejat
homologat segons REBT.
Carpa de 5 x 5 metres amb
laterals i amb terra de fusta.
Si la carpa no cargolada al
INCLOU
MUNTATGE
I
terra caldran pesos (20 Kg a
DESMUNTATGE i un període de 10
cada peu) amb llum pròpia,
dies de lloguer
quadre elèctric amb endolls i
cablejat homologat segons
REBT
NOMÉS
ES
VALORA
Transport de 1 a 20 carpes
TRANSPORT
D’ENTREGA
amb laterals i pesos.
RECOLLIDA DEL MATERIAL

525,00 €

EL
I

300,00 €

Lloguer de carpa sense
SENSE MUNTATGE un període de
muntatge 3 x 3 amb laterals i
10 dies de lloguer
pesos sense terra.
Inclou

transports,

muntatge

240,00 €

1.220,00 €

640,00 €

180,00 €

i

Carpa tipus Haima de 15 x desmuntatge i manteniment entre els
7 metres amb subjecció dies de muntatge en cas que sigui
necessari. Per un període de 6 dies
amb piquetes clavades

1.527,00 €

4.540,00 €

de lloguer

5.927,00 €

11.850,00 €

INTEGRAL
ALQUILER

RJ SERVEIS

90

45,02

LOT 2 Tots els imports
han de contemplar un
període de lloguer de 30
dies.

Concepte

INTEGRAL
ALQUILER

RJ SERVEIS

Preu Unitari

Preu Unitari

Detalls
1.- 3 sortides d’emergència de 5
metres d’ample cada una –
muntatge, lloguer i desmuntatge.)

Carpa tipus Pavelló de
mides 20 d’ample x 30
metres.

2.- Rampes davant de les portes
del mateix ample

DEL 20 DE DESEMBRE
DEL 2021 AL 06 DE 3.- Laterals amb finestra.
GENER DEL 2022
4.- Terra de fusta a tota la carpa.
5.- Carpa annexa de 5 x 5 metres
28.000,00 €
amb “vierteaguas” i terra. 2
laterals amb mostrador (si en
tens).

22.120,00 €

6.- Velum interior de la carpa de
20 x 25. Tot l’espai menys
l’escenari.
7.- Llum interior i llums de
sortides d’emergència.
8.- Desmuntatge i transport de tot
el material.
9.- Aparells de calefacció
1.- 3 sortides d’emergència de 5
metres d’ample cada una –
muntatge, lloguer i desmuntatge.)
Carpa tipus Pavelló de
mides 20 d’ample x 30
metres.

2.- Rampes davant de les portes
del mateix ample

10 DIES DURANT EL
MÉS DE FEBRER 7 3.- Laterals amb finestra.
MARÇ 2022
4.- Terra de fusta a tota la carpa.
5.- Carpa annexa de 5 x 5 metres
amb “vierteaguas” i terra. 2
laterals amb mostrador (si en
tens).
6.- Velum interior de la carpa de
20 x 25. Tot l’espai menys
l’escenari.

€

22.120,00 €

7.- Llum interior i llums de
sortides d’emergència.
8.- Desmuntatge i transport de tot
el material.
9.- Aparells de calefacció
Carpa tipus pavelló de 25 1.- Tots els laterals posats i
x 10 metres
barres a la part inferior.
DEL 20 DE DESEMBRE
DEL 2021 AL 06 DE Terra de fusta
GENER DEL 2022
2.- 4 portes d’emergència de 2,5
metres cada una.
3.- 4 rampes, una davant de cada
porta.

20.000,00 €

6.480,00 €

4.- 8 Llums d’emergència, una a
cada porta i la resta repartides,
amb el cablejat unificat que vagi
tot a un punt que indicarem.
5.- Llum interior de la carpa
suficient per a una bona visió.
6.- Aparells de calefacció
Carpa tipus pavelló de 10
1.- Laterals amb finestra o
x 10 metres a 2 aigües 3
transparents (visible)
UNITATS
DEL 20 DE DESEMBRE
2.- Moqueta sobre el terra de
DEL 2021 AL 06 DE
fusta. (300 m2 de moqueta)
GENER DEL 2022
3.- 1 porta d’emergència a cada
carpa de 10 x 10. (3 portes)
4.- Rampa davant de la porta. (3
rampes)

19.000,00 €

15.890,00 €

5.- Llum interior de les carpes
6.- Llum d’emergència sobre
cada porta (3)
7.- Aparells de calefacció
Carpa tipus haima de 5 x
5 metres
DEL 20 DE DESEMBRE
DEL 2021 AL 06 DE
GENER DEL 2022

Preu Hora extra calefacció
gasoil

Amb terra, amb portes, llum
interior i emergència, portes,
senyalística

1.000,00 €

1.900,00 €

580,00 €

19,00 €
67.209,00 €

69.900,00 €

Puntuació LOT 1

Oferta econòmica LOT 1
Reducció termini en ca
d'urgència
Total Puntuació LOT 1

Puntuació LOT 2

Oferta econòmica LOT 2
Reducció termini en ca
d'urgència
Total Puntuació LOT 2

INTEGRAL
ALQUILER

RJ SERVEIS

90,00

45,02

0

8

90,00

53,02

INTEGRAL
ALQUILER

RJ SERVEIS

86,54

90,00

0

8

86,54

98,00

INTEGRAL
ALQUILER

RJ SERVEIS

Amb tot l’exposat, proposem l’adjudicació a les empreses definides una per a cada LOT
proposat.
I per que així consti signem aquest informe tècnic.
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