Valoració tècnica
Expedient núm.: 290/2022
Procediment: Contracte per procediment obert simplificat amb diversos criteris
d'adjudicació - Espectacles per a les Festes Majors 2022
INFORME DE VALORACIÓ TÈCNICA
En relació amb el procediment per a l'adjudicació del contracte de:
Contracte per procediment obert simplificat amb diversos criteris d'adjudicació - Espectacles per a
les Festes Majors 2022
Procediment: Obert

Tramitació: Ordinària

Classificació CPV:
92312000-1

Tipus de contracte: Serveis

Accepta renovació: No

Revisió de preus /
fórmula: No

Accepta variants:
No

Pressupost base de licitació: 52.000€

Impostos: 21%

Total: 62.920€

Valor estimat del contracte: 52.000€

Impostos: 21%

Total: 62.920€

Data d'inici execució:
Agost 2022

Data fi execució: Agost 2022

Durada màxima:
Agost 2022

Garantia provisional: No

Garantia definitiva: Sí

Garantia complementària: No

DESCRIPCIÓ
FESTES MAJORS
Descripció: Festes Majors
Valor estimat: 52.000,00 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 52.000,00 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 62.920,00 €
Lloc d'execució: La Sénia

Codi CPV: 92312000-1

IVA%: 21 %

INFORMEM
PRIMER. Relació de proponents:
CIF

Licitador

B12377149

GRUPO MAESTRAT CARPAS ESPECTACULOS Y EVENTOS SL

SEGON. Els criteris de valoració que es tindran en compte per a l’avaluació de les ofertes
presentades són els següents:
-

Criteris quantificables automàticament (Màx. 40 punts):

CONCEPTE

PUNTUACIÓ

PUNTUACIÓ
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A petició de la Mesa de Contractació constituïda en data 30 de maig de 2022 i en relació
amb la valoració de les ofertes presentades pels participants en la licitació,

MÀXIMA
Equips de vídeo per millorar la qualitat
de l’acte del dia 20 d’agost (Pregó al Pantalla resolució HD: 10 punts
Parc Municipal). Es valorarà la millora Resolució Full HD: 15 punts
en la resolució de la pantalla gegant, Resolució 4K: 20 punts
tenint en compte la il·luminació de
l’espai on se celebra.
Equip de so amb potència de
Equips de so per millorar la qualitat de
28.000w aprox.: 10 punts
l’acte del dia 20 d’agost (Pregó al
Dos punts de so addicionals per
Parc Municipal)
garantir la cobertura total al Parc
No s’admeten propostes parcials.
Municipal: 10 punts

20 punts

20 punts

TERCER. Valoració dels criteris d’adjudicació:
L’objecte de la present valoració són els equips audiovisuals disponibles que milloren la
qualitat d’imatge i so de l’acte del Pregó de Festes i Proclamació de Pubilles, Dames i
Acompanyants, que tindrà lloc el dia 20 d’agost en el marc de les Festes Majors 2022.
Enguany, només comptem amb una empresa interessada en participar a l’oferta de serveis
d’espectacles per a les Festes Majors de 2022, sent aquesta Grupo Maestrat Carpas
Espectaculos y Eventos SL.

Anna M. Miguel Gilabert, adscrita al departament de Festes Majors
Isa Barreda Añón, adscrita als departaments de Festes Majors i Festes Populars
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Així mateix, informem que aquesta empresa es compromet a oferir els següents
equipaments de vídeo i so per a l’acte i dia esmentats anteriorment:
- Pantalla de resolució 4K (20 punts)
- Equip de so amb potència de 28.000w aprox. (10 punts)
- 2 punts de so addicionals per garantir la cobertura total al Parc Municipal (10
punts)
Per tant, Grupo Maestrat Carpas Espectaculos y Eventos SL obté el màxim de puntuació
establert dintre dels criteris quantificables automàticament: 40 punts.

